
    
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 15 de novembre de 2012                                                                 ANY V. núm.      

El batec vibrant de la vida religiosa 

“Com creuran si no són 
evangelitzats”  (Rom 10,14) 
XIX Assemblea general de 
CONFER. Madrid, 13, 14 i 

15 novembre 2012. 
Informació en el proper 

número 

Reflexions 
• La vida religiosa davant la 
situació política 
• Monges amb grapa 
mediàtica 

Dia 10 de novembre: tres 
esdeveniments, tres 

cròniques: 
 

• XIX Jornada de 
Religioses i Religiosos en 
Barris Obrers i Populars 
• Acte interreligiós en 
“Temps de solidaritat” 
• Grup Sant Jordi de 
promoció i defensa dels 
drets humans 
 

Moltes notícies  i 
convocatòria d’una nova 

Jornada de Formació 
Permanent amb el P. 
Bonifació Fernández: 

“Creer para ver”  en línia 
amb la celebració de l’Any 

de la Fe. 

Les 58 propostes del 
Sínode  2012  
al nostre nou Servei de 
Documentació  
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Quin és el paper de la vida consagrada, concretament de la vida religiosa, davant la 
situació política actual de la relació entre Catalunya i Espanya? Té una posició pròpia davant 
del dret a decidir? Què pensa sobre la independència i la creació d’un nou estat? Quan parlo 
de vida religiosa em refereixo a congregacions i instituts masculins i femenins, els membres 
dels quals professen vots, viuen en comunitat i es comprometen en la missió apostòlica 
d’anunciar l’evangeli en el camp de l’educació, de la sanitat, de l’exclusió social, etc. 

La vida religiosa es caracteritza per la seva 
dimensió profètica. Amb llums i ombres, està cridada 
a anticipar els valors futurs del Regne, entre els 
quals hi ha la fraternitat que supera les diferències de 
races, procedències, llengües, economies... Tasca 
gens fàcil. Cada religiosa, cada religiós, pot tenir les 
seves opinions personals sobre el dret a decidir i 
sobre la independència. El respecte a la persona és 
clau. En això no hi ha cap problema. En canvi, com a 
conjunt, la vida religiosa es troba davant d’un dilema: 
o es converteix en corretja de transmissió de les 
tensions socials (nacionalisme espanyol-
nacionalisme català, esquerra-dreta, capitalisme-
socialisme...) o proposa un espai nou de fraternitat 
on sigui possible el diàleg que busca la confluència, 
l’enteniment que supera la crispació, la veritat que 
no se sotmet a interessos bastards, la llibertat que 
no s’imposa a la força, la convivència en pluralitat, 
l’amor per sobre dels desencontres. Els membres d’una comunitat religiosa poden defensar 
postures molt diferents, però, si no són capaços d’anar més enllà, cap a un nou espai 
profètic, la seva vida perdrà sentit i es convertirà en corretja de transmissió, una més. Cal 
posar de manifest que l’ésser humà com a tal transcendeix, a la vegada que l’encarna, el fet 
de ser català o espanyol i no pot renunciar a la veritat, a l’amor i a la llibertat sense abdicar 
d’ell mateix. El nacionalisme correspon a un rang inferior, però molt important, perquè conté 
elements que configuren la persona i la societat. La fórmula política d’estructurar-se com a 
estat és l’últim dels tres nivells exposats. Matèria delicada, però més opinable i canviant, 
com ho demostren els successius mapes de geografia política en aquest darrer segle, en el 
qual s’han multiplicat els estats. 

La vida religiosa es preocupa per cada persona, especialment per les més necessitades i 
per les que pateixen més, i a la vegada s’esforça per afavorir dins de les seves comunitats i 
en la mateixa societat la creació d’un espai profètic de diàleg, respecte i llibertat. 

 

 

 
M. Victòria Molins, stj 

El treball del matí  
 
A les 9.30 hi érem, als dos claustres del Seminari Conciliar, un munt de gent. Coincidien tres 
trobades importants i es donava el cas que algunes de les persones que estàvem allà 
acudíem a les tres convocatòries. Havíem de decidir-nos per una d’elles o conjuminar una 
estona en cada una. Això és el que vaig fer jo, però sense perdre’m la part més atractiva de 
la trobada de religiosos, més ben dit de religioses i quatre religiosos... 

“La vida religiosa davant la situació política” •  Lluís Serra Llansana 

XIX Jornada de Religioses i Religiosos en Barris Ob rers i Populars 

El profetisme va ser el tema central 

del Simposi celebrat per l’URC amb 

motiu dels 30 anys de la seva creació. 
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No vull ser punyent, però és ben curiós que l’URC tingui una desigualtat tan manifesta en 
qualsevol de les trobades que fem. Em refereixo a la proporció homes/dones. Bé, deixant de 
banda aquest insignificant detall, vam gaudir durant més d’una hora d’una conferència que 
val la pena resseguir en la seva publicació.  
 

   
 
Això després de la presentació de la jornada per Pepe Rodado i d’una pregària ben 
preparada que ens va posar en situació d’escolta. 
Anem a la conferència de la nostra germana. 
Un recorregut molt assenyat per l’experiència que li va donar a la conferenciant, M. Narcisa 
Fiol, Provincial d’Europa de les Vedrunes, els dos llibres en els quals s’inspirà: La Bíblia i la 
realitat. La conferència constava de tres parts definides: la Paraula i la seva força ahir i avui, 
el donar la paraula a uns interlocutors molt ben escollits: El silenci, els pobres i la VR en els 
barris populars. Acabant en la tercera part amb un exercici de memòria històric que revifés la 
nostra esperança. 
Moments forts de la xerrada: aquell en el qual la Narcisa va agafar la Bíblia amb respecte i 
un cert sentit estètic amb un mocador de cap, es va aixecar i ens va llegir Hebreus, 4 i un 
poema referent a la Paraula.  
Aquella altre en què ens va deixar un regust de veritat en parlar de “l’ombra lluminosa” que 
tantes vegades ens trobem en les nostres vides. La seguretat amb la qual ens va parlar de 
com els pobres són autèntics mediadors i testimonis de la Bona notícia i aquella invitació a 
alliberar la profecia des de la vida religiosa inserida en els medis populars. 
La jornada va continuar amb una mitja hora de reflexió i un treball en grup que, després de 
l’àpat fratern, el descans i la convivència de mig dia vam posar en comú. 
 
Resultat de la posada en comú  
 
Tots els grups van coincidir en alguns elements de l’aportació que en gran part coincideixen 
també amb el que acabo d’exposar. 
 

   
 
Pel que fa als interrogants que planteja  la ponència respecte a la crisi actual, les respostes 
van ser variades, però es podrien resumir en aquestes: ens hem preguntat si la crisi ens està 
servint per superar les nostres pròpies crisis. Si realment som una referència per a les 
generacions que ens segueixen tant en les nostres congregacions com en els nostres barris.  
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Una possible conclusió ha estat la de viure disponibles i lliurats i lliurades, més que 
preocupats i preocupades per viure com els qui no tenen res.  
 
La segona qüestió que ens proposàvem -quina llum ens planteja  la crisi -, partint de la idea 
que “l’ombra de l’Altíssim” ens cobreix, és que s’ha arribat a la conclusió que s’està gestant 
una nova encarnació a la VR.  
I aquesta llum la veiem en: 

• Les noves formes d’encarnació a les ombres. 
• Els testimonis d’esperança teologal. 
• La memòria confiada que l’Esperit, que mai ens ha abandonat, tampoc ho farà ara. 

En aquests moments hi ha signes de la VR que són testimonis de llum: treballar en xarxes 
amb els laics, implicar-nos en els problemes o les alegries de la gent, fer obres 
intercongregacionals i estar presents en moviments socials, en desemmascarar la injustícia, 
en ser persones d’esperança i ànim, en acceptar les pròpies ombres i deixar-nos ajudar, etc. 
Durant tot el dia, uns nois del pis d’acollida de Benallar van posar una taula amb les seves 
obres d’artesania, amb què ajuden la seva economia.  
La jornada va acabar amb una Eucaristia a la capella del Seminari, molt viva i participada, al 
voltant de l’altar, amb la senzillesa remarcada per les lectures que ens convidaven a la 
confiança en Déu.  

 
 
 
 

M. Victòria Molins 
 

En el marc del 10è Aniversari del Festival Raval’s, el Grup Interreligiós del Raval, amb el 
suport del projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural-Fundació Tot Raval, ha organitzat 
dues activitats interreligioses: un itinerari pels centres de culte del Raval i un acte  
interreligiós sobre el lema “Temps 
de solidaritat” . 

La jornada del dissabte, 10 de 
novembre, va començar amb un 
itinerari pels centres de culte del 
Raval a les 11 del matí, amb la visita 
als cristians -catòlics i protestants- en 
la Parròquia de Sant Agustí i la 
Parròquia Filipina de la Immaculada 
Concepció i Sant Llorenç Ruiz a la 
plaça de Sant Agustí, respectivament. 

Va continuar amb la visita a la 
mesquita Tarek ibn Ziad, al carrer de 
Sant Rafael i al temple Sikh 
Gurdwara Guru Darshan Sahib, al 
carrer Hospital. En cadascun 
d’aquests centres s’explicaven les activitats portades a terme i algunes de les 
característiques del seu culte, amb un sentit de solidaritat i comprensió mútua increïble anys 
enrere.  

La cloenda de la jornada va estar a la Parròquia del Carme, seu habitual de les pregàries 
interreligioses i lloc on van començar fa ja onze anys.  

Acte interreligiós en “Temps de solidaritat” 
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Els que hem seguit aquests actes any rere any hem estat més sorpresos per l’evolució que 
han tingut respecte a un dels signes més interessants per la nostra visió cultural: la 
presència de la dona en aquestes trobades. Si en les primeres era una cosa impensable i els 
nostres centres de culte s’omplien d’homes 
que dirigien tots el afers, aquesta trobada 
s’ha caracteritzar per la presència i la 
capacitat dirigent i col·laborant de la dona.  

En dos moments forts s’ha posat de 
manifest aquest presència: amb les 
lectures i explicacions dels diferents cultes: 
el dels musulmans, el dels Sikhs i el d’una 
pastora protestant que va ser l’encarregada 
de comentar la paràbola del Samarità de 
catòlics i protestants. Tots aquells que ja 
pentinem canes ens hem commogut davant 
aquesta realitat significativa, impensable fa 
només uns vint anys. La lliçó, per cert 
meravellosa, d’una pastora protestant amb un preciós comentari de la paràbola davant  tota 
l’assemblea, inclòs el rector de la parròquia.  

L’acte va començar per la presentació de la pregària, també a càrrec d’una dona, i, en 
aquest cas, de la promotora inicial d’aquestes trobades, la teresiana Anna Royo, que va ser 
la introductora de cada una de les actuacions i pregàries. 

Com és habitual, ens va sorprendre per la seva meravellosa participació el cor dels nens de 
la comunitat catòlica filipina, sempre disciplinada i estèticament bellíssima.   

Les participacions de pregàries, lectures dels llibres sagrats i comentaris van seguir aquest 
ordre: la Comunitat musulmana, representada pel portaveu del Consell Islàmic, Mohamed 
Halhoul, que va integrar també la Comunitat musulmana pakistanesa, Camí de la Pau, la 

Comunitat musulmana de dones 
pakistaneses amb la presidenta 
d’ASESOP, la Sra. Huma 
Jamshed, la Comunitat catòlica 
filipina, amb els infants del centre 
filipí, la Comunitat catòlica amb el 
rector Josep M. Rierola, la 
Comunitat protestant amb la 
pastora de l’església protestant de 
Barcelona Centre, Marta López, la 
Comunitat hindú de Bangla-desh i 
la Comunitat Sikh Harden Sinng i 
Kirtan amb les seves Cançons 
Shabal. 

L’acte es va tancar amb el ja 
tradicional cant de l’Himne de 
l’Alegria, amb la Novena Sinfonia 

de Beethoven, mentre tots els assistents unien les seves mans. 

Per tractar-se del tema “Temps de solidaritat”, es van passar al final unes bosses per recollir 
diners que es lliuraran al Banc d’aliments. 
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(Jordi Llisterri – CR - Ds, 10/11/2012). Aquest dissabte s’ha celebrat la vuitena jornada anual 
delGrup Sant Jordi, una iniciativa de debat transversal que va promoure el bisbe Joan 
Carrera. La caritat ha estat el punt de referència de la reflexió en un context de crisi 
econòmica i com a resposta des de la comunitat cristiana. Una Església que se sosté per la 
caritat. 

“L’Església de Jesús es compon d’un poble que tendeix a estimar-se, fet que avui és més 
imprescindible que mai”. Aquesta ha estat una de les reflexions de l’historiador Juan María 
Laboa  en una de les ponències de la jornada. Laboa, autor del llibre Por sus frutos los 
conoceréis. Historia de la caridad en la Iglesia, ha remarcat la dificultat de ser realment fidels 
a la pobresa que predica l’Evangeli: “La gent gairebé no es confessa mai del pecat contra la 

caritat” i “parlem de la riquesa 
del Vaticà però pocs cristians 
reparteixen la meitat de la seva 
fortuna”. En aquest sentit, ha 
remarcat “la immensa 
capacitat que tenim de 
seleccionar i fer políticament 
correcte l’Evangeli”. 

La ponència del germà de Sant 
Joan de Déu Miguel Mar-
tín  també ha situat com a nucli 
del cristianisme la donació als 
altres en una societat que 

“som molt de fer-nos llàstima i no de compadir-nos”. Per Martín, davant dels eslògans en què 
tots podem estar d’acord, és necessària la pràctica: “tot indica que no serem jutjats per la 
nostra ortodòxia, sinó per la nostra ortopraxi”. 

Grup Sant Jordi de promoció i defensa dels drets hu mans: 
“ No ens confessem mai del pecat contra la caritat ”  
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Les intervencions han situat la caritat com un dels signes que pot fer més visible l’Església i 
amb la qual es pot fer entendre. “L’Església com un espai de caritat on tothom sigui acollit”, 
ha definit Laboa, i ha lamentat que durant molts anys no s’hagi comptat amb un laïcat 
preparat o que no s’hagi sabut donar-li suficient protagonisme. 

Martín també ha parlat de “la caritat com un llenguatge universal” i ha alertat que “no tot el 
Regne de Déu està en l’Església, ni tot el que fa l’Església construeix el Regne de Déu”. 

La taula rodona que ha completat la jornada s’ha centrat en l’experiència concreta de caritat 
de cinc testimonis que ha deixat frases com que “la caritat no entén de fronteres, i al mateix 
temps la caritat és respectuosa amb tots els pobles” o que “El que tens de més és el que 
falta a un pobre”. 

A la jornada de reflexió hi han participat unes 150 persones de diversos ambients eclesials i 
socials, entre ells Francina Alsina, Carles Armengol, Oriol Badia, Josep M. Benítez, Joaquim 
Brustenga, Miquel Calsina, Josep Maria Carbonell, Josep Maria Cullell, Oriol Domingo, 
Josep Maria Esquirol, Miquel Esquirol, Pere Fàbregas, Josep Maria Fisa, Eduard Fornés, 
Ignasi Garcia Clavel, Concepció Huerta, Eduard Ibañez, Marcel Joan, Josep Maria Jubany, 
Jordi Lòpez Camps, Josep Llunell, Albert Manent, Antoni Matabosch, Màxim Muñoz, Ramon 
Maria Nogués, Lluís Portabella, Manel Pousa, Felip Puig, Enric Puig, Xavier Puigdollers, 
Josep Maria Puigjaner, Francesc Rosaura, Peio Sánchez, Lluís Serra, Josep Vaquer, 
Caterina Verdera, Antoni Vives i l’arquebisbe Joan Enric Vives. També hi han assistit 
convidats de Madrid, del País Basc i del País Valencià com José María Aguirre, Jesús 
Bastante, José A. Badiola, Javier Baeza, Ramón Ibeás, Fernando Sanz i Julio Silvestre.   

ZoomMarcadorCompartirImprimir 

Religioses amb nom i cognoms guanyen cada vegada mé s protagonisme als mitjans 

(La Vanguardia - 8 nov 2012). Monges amb discurs propi i que projecten una imatge nova de 
l’Església catòlica aconsegueixen fer-se un lloc als mitjans de comunicació. Amb hàbit o 
sense, però carregades d’arguments, en els últims temps les religioses s’han fet un lloc en 
els mitjans de comunicació, que les sol·liciten per fer-los entrevistes i participar en debats. 
Cada vegada són més presents en conferències i simposis, també de l’àmbit civil. Són 
monges amb nom i cognoms, i amb un discurs propi, que projecten una imatge nova de 
l’Església catòlica que els mitjans, que al cap i a la fi són un reflex de la societat, troben 
interessant per a l’audiència. 

Religioses com la benedictina de Montserrat Teresa Forcades, la dominica Lucía Caram o la 
teresiana Viqui Molins han aconseguit notorietat per motius diversos, com també la blogaire 

“Monges amb grapa mediàtica” • María-Paz López 
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Gemma Morató (dominica de la Presentació) o la tuitaire Xiskya Valladares (religiosa de 
Puresa de Maria), entre d’altres. 

Diversos elements conflueixen en l’interès dels mitjans per aquestes dones d’Església, 
segons el claretià Màxim Muñoz, president de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC). 
“Són dones religioses que trenquen el tòpic de dones submises i allunyades del món –diu–. 
Es presenten com a dones lliures i compromeses, especialment amb els sectors més 
desfavorits de la societat, amb un punt de crítica i denúncia social i també eclesial”. Un altre 
exemple: la carmelita missionera Brígida Moreta ha promogut a Internet l’aplaudida iniciativa 
#apartheidsanitariono, contra el pla del Govern del PP de deixar sense targeta sanitària els 
immigrants en situació irregular. 

Són diverses les religioses mediàticament conegudes a Espanya, però la que es podria 
considerar iniciadora del fenomen, Teresa Forcades, s’ha convertit –potser a desgrat seu– 
en la monja mediàtica per excel·lència. “El valor de Forcades ha consistit a trencar clixés –
diu la periodista Eulàlia Tort, autora del llibre-entrevista Converses amb Teresa Forcades 

(edicions Dau)–. Per a molta gent, 
les mongetes, com acostumen a 
anomenar-les, són persones amb un 
cor enorme però poc formades, 
allunyades del món i sense cap 
interès per participar en el debat 
públic; aquesta idea de mongeta 
amaga un cert paternalisme”. 
Forcades dinamita aquest estereotip 
no només per les seves credencials 
acadèmiques, sinó també perquè “la 
seva vocació de servei la porta a 
participar activament en el debat 
social –afirma Tort–, i la seva fe li 
permet parlar amb llibertat, ja que no 

té servilismes, ni amb partits polítics ni amb grups econòmics. Entre altres coses, Forcades 
va carregar contra la vacuna de la grip aviària, proclama la seva simpatia pel president 
veneçolà Hugo Chávez i dóna suport a l’independentisme de Catalunya. 

Juan José Tamayo, director de la càtedra de Teologia i Ciències de les Religions de la 
Universidad Carlos III de Madrid, atribueix l’interès que desperten aquestes religioses al fet 
que “expressen públicament les seves opinions sobre qüestions que transcendeixen el camp 
de la religió: polítiques, socials, econòmiques, mèdiques..., amb coneixement de causa 
gràcies a la seva formació i les experiències que han viscut”. 

Tamayo, també secretari general de l’Associació de Teòlegs Joan XXIII, veu un valor afegit 
en el fet que “les seves preses de posició públiques no són precisament complaents amb els 
poders públics, sinó tot el contrari; es caracteritzen pel sentit crític i pel to de denúncia, i això 
resulta infreqüent en la vida religiosa femenina”. 

Un tret comú en totes és que reben el suport de les respectives superiores generals i, 
lògicament, també de les seves congregacions. 

Les monges que transiten pels mitjans es revelen com a bones comunicadores, expertes en 
la paraula i la tecnologia. “La figura religiosa a la televisió i a la ràdio funciona, en informació 
i en ficció –diu la teòloga i periodista Miriam Díez Bosch, directora de l’Observatori 
Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura–. Són figures properes i alhora 
allunyadíssimes; viuen de manera radical, vesteixen diferent, es troben en una estructura 
majoritàriament masculina i destaquen per la seva frescor i llibertat de pensament; i deixen 
entreveure un ritme molt seu”. Segons Eulàlia Tort, són “dones autèntiques, ja que la seva 
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“No se’ns dóna tanta importància des dels 

òrgans eclesials; hi ha menys censura” 

vida i la seva obra estan conduïdes per una fidelitat radical a l’Evangeli, i aquesta autenticitat 
resulta desconcertant en un moment de crisi”. D’aquí ve potser el seu discret encant. 

 

TERESA FORCADES 
 “Diuen que no ets fidel a la vocació” 

 

La benedictina Teresa Forcades i Vila (Barcelona, 1966), 
teòloga i doctora en Medicina, va irrompre en l’univers 
mediàtic fa tres anys en criticar la indústria farmacèutica. Des 
d’aleshores, les seves opinions són reflectides pels mitjans. 
Forcades creu que als mitjans, en relació amb sacerdots i 
religiosos, “ser monja és un avantatge: l’Església jeràrquica 
actual no se sent representada per una monja com s’hi sent 
per un capellà o per un religiós”. Segons la benedictina, això 
fa que, si hi ha polèmica per les paraules d’una religiosa, “no 
se li doni tanta importància des dels òrgans de govern de la 
institució eclesiàstica i no hi hagi tanta censura”. Aparèixer en 
els mitjans té costos: “Pots sentir dir que no ets fidel a la 
vocació, com si la vocació no pogués incloure les 
manifestacions públiques o la participació en debats públics. 
La divisòria privat / públic que les societats tradicionals 
consideraven paral·lel a la divisòria femení / masculí impera 
encara a l’Església”. 
 

Sobre l’esfera pública, Forcades alerta del secularisme 
excloent, que nega espai públic a la religió. “Això és 
impossible per al cristianisme, perquè segons el cristianisme Déu s’identifica amb els que 
pateixen injustícia social –diu–. Una persona cristiana ha d’implicar-se sempre en la vida 
social i pública, i això pot portar a aparèixer en mitjans de comunicació”. I el secularisme no 
excloent exigeix a la gent de fe, segons ella, “participar en els debats, sempre amb respecte 
per les creences dels altres i sense buscar d’imposar-se”. Forcades recorda que “l’ideal de 
vida monàstica és realitzar tota l’activitat sense trencar el ritme de la litúrgia de les hores, per 
complir l’equilibri de l’ora et labora dels monestirs benedictins”. En el seu cas, i amb la seva 
agenda, és difícil. Apliquen, com s’ha fet al llarg de la història, el discerniment comunitari: “Si 
he de fer o no segons quines activitats ho decidim en comunitat”. 

 

VIQUI MOLINS 
 “La societat valora l’acció social” 
 

Teresiana de cor, Viqui Molins Gomila (Barcelona, 1936) es va fer famosa quan el 
cineasta Javier Fesser –que es va inspirar lliurement en un llibre de Molins per a la seva 
pel·lícula Camino– la va citar a la gala dels premis Goya del 2009. La seva feina en presons i 
amb gent desfavorida al Raval l’ha fet coneguda a la televisió; fa poc va ser amfitriona d’El 
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“Tant de bo l’església sigui més 

comunitat de creients que 

estructura” 

convidat de TV3. Sense voler generalitzar, 
diu: “La societat secularitzada valora l’acció 
social vingui d’on vingui, però si li dónes 
raons convincents de la fe que et mou a fer el 
que fas, no només ho respecta, sinó que ho 
entén i fins i tot ho admira; això sempre que 
no hi hagi una animadversió molt gran 

respecte a la fe”. Quan això passa, Molins ho atribueix al fet que són “persones que han 
tingut una experiència negativa de formació sobre Déu, que no és el que Jesús ens va 
mostrar, ple de comprensió, amor i misericòrdia”. Per la teresiana, que va estudiar Filosofia i 
Lletres a la Universitat de Barcelona, “l’amor és el llenguatge més comprensible; no debades 
podem dir que Déu és amor i on hi ha amor allà hi ha Déu”. 
MARC ARIAS 

Sobre la possibilitat que les religioses a peu de carrer i en els mitjans puguin donar idea 
d’una Església catòlica paral·lela, diu que no li agradaria fomentarho. “Jo m’estimo molt 
l’Església de Jesús, i amb això vull dir 
la comunitat de creients en la seva 
Bona Nova, que ens va enviar a 
predicar per tot el món com a 
deixebles, des de la nostra pobresa i 
debilitat –raona–. Si de vegades 
l’Església es mostra d’una altra 
manera, lamentant-ho molt, hi haurà 
molta gent que parli de dues Esglésies, 
contraposant-les. Tant de bo l’Església 
sigui cada vegada més comunitat de 
creients que estructura dominant, si ho 
és o ho sembla”. Els exemples de la 
Viqui: “El cardenal Martini, Casaldàliga 
o monsenyor Romero...”. 

 

XISKYA VALLADARES 
 “Tuitejar és una gran oportunitat”  

 
Blogaire, periodista, fotògrafa i tuitaire, Xiskya 

Valladares, religiosa de Puresa de Maria, considera 
que “l’Església catòlica necessita la sensibilitat 
femenina, i que es vegi en els mitjans que la dona 
té un lloc a l’Església, que sempre l’ha tingut, però 
era menys públic”. Diu: “Les mateixes religioses no 
hem sabut aprofitar les oportunitats, per por, per 
submissió o per falta de costum”, i que això ara 
està canviant. “Esclar, hi ha d’haver unes primeres 
que trenquin el vent, com a les curses ciclistes”, 
diu, fent broma. Nascuda a León (Nicaragua) fa 43 
anys, Xiskya Lucía Valladares Paguaga fa més de 
vint anys que és a Espanya; ara viu a Palma, on fa 
classes al Centre d’Ensenyament Superior Alberta 
Giménez (Cesag), que porta el nom de la 
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“A l’església oficial també hi 

ha misògins i masclistes; 

m’importen poc” 

“La imatge dels sacerdots està 

més tocada per la pederàstia; 

la de les monges, no” 

fundadora mallorquina de l’orde Puresa de Maria. Valladares –llicenciada en Filologia 
Hispànica i màster en Direcció i Gestió de Centres Educatius per la Universitat de Barcelona, 
i màster en Periodisme per la Universitat San Pablo-CEU de Madrid, amb estudis de 
Teologia a Roma i Granada– es va donar a conèixer al món periodístic amb les seves 
vibrants cròniques sobre la Jornada Mundial de la Joventut de Madrid del 2011. 

Des d’aleshores, sor Xiskya és molt 
present a les xarxes socials; de fet, 
l’anomenen la monja tuitaire. Cada nit 
s’acomiada amb el hashtag #arezaryadormir, i 
li consta: “Per a alguns tuitaires és com un 
retorn, em diuen que veure una cara amb 
hàbit els recorda una cosa positiva”. Les 

germanes de la seva congregació porten hàbit, però se’l poden treure si cal per motius 
pastorals o familiars. 

“Si vaig a una roda de premsa d’un tema no catòlic, jo me’l trec, per no desentonar”, 
explica aquesta monja, i afegeix: “He tingut ganes de deixar Twitter a causa dels trolls, que 
t’insulten, però valen molt la pena tots els altres”. Pel que fa a la presència de religioses als 
mitjans de comunicació, diu Xiskya Valladares: “Els sacerdots estan més assenyalats i 
marcats per la qüestió de la pederàstia, i les monges ara tenim més credibilitat”. Això no 
obstant, també ella s’ha sentit tocada. “M’han dit robanadons –diu–, així que l’actualitat 
informativa realment influeix molt”. 
 

LUCÍA CARAM 
 “És bàsic ser a les xarxes socials” 

 

Dominica contemplativa i teòloga, Lucía 
Caram, argentina establerta a Catalunya des 
de fa 18 anys, desenvolupa tasca social a 
Manresa a través del seu convent i de la 
Fundació Rosa Oriol. Acaba de publicar el 
llibre Mi claustro es el mundo (ed. 
Plataforma), és present en ràdio i televisió, i és 
molt activa a les xarxes socials, en especial a 
Twitter. “Sóc d’un orde de predicadors, els 
dominics; avui diríem els comunicadors –
argüeix sor Lucía–. Jo tinc vida per compartir i 
comunicar, i m’agrada sintonitzar amb la gent, 
trobar-   la allà on és; per això avui és 
fonamental ser a les xarxes socials, i escoltar 
com batega el cor de la gent per compartir 
l’apassionant aventura de viure”. Com creu que 
la societat secularitzada veu la seva activitat? 
“No sé si això és més atractiu o no per a la 
societat; però sí que sé que és una manera de parlar el llenguatge de la gent i ser més a 
prop de les seves esperances, els seus neguits, del que hi ha als seus cors... Avui no hi 
podria ser de cap altra manera”. Lucía Caram Padilla (Tucumán, 1966), que va estudiar 
Teologia a la seva Argentina natal i va completar la seva formació a Torrent (València), dóna 
suport al corrent independentista a Catalunya. S’esplaia sor Lucía sobre com reaccionen 
alguns homes d’Església davant la nova visibilitat mediàtica de les religioses. “Allà hi ha una 
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dreta i una caverna, que és minoritària però que està molt ben organitzada, i que cada 
vegada més, pel seu radicalisme morbós, és menys escoltada; es posen nerviosíssims i són 
intolerants –descriu Caram–. A les files més oficials hi ha també aquells que lluiten per 
aconseguir àmbits de poder, i són masclistes i misògins, però la veritat és que cada vegada 
m’importen menys. Es quedaran sols, perquè el seu discurs és tan irrellevant i absurd que 
cau per la seva pròpia inconsistència”. 
 

Encadenades o en bus per denunciar 

Les religioses estan optant per denúncies públiques trencadores. Així, a l’octubre, monges 
italianes es van encadenar a un fanal a la plaça del Municipio de Nàpols en protesta per la 
retallada de fons per a entitats benèfiques. Als Estats Units, la caravana Nuns on the bus va 
recórrer abans de l’estiu nou estats per denunciar una proposta republicana de 
pressupostos, que elles van jutjar pensada per als rics en detriment de les famílies pobres. 

 

 

El dia 2 de novembre va concloure la Trobada del Govern General  amb els representants  
de les Províncies  i Delegacions d’Europa . Durant els dies anteriors es van debatre les 
prioritats apostòliques que s’havien d’assumir a Europa, i es van estudiar possibles models 
de reorganització de la Congregació en aquest continent: una Província única, tres o quatre 
Províncies, i la unió d’una Província «forta» amb una Delegació. A ningú se li escapa la 
complexitat i les dificultats que comporta aquest procés, que, de totes maneres, és 
irreversible. El P. General anunciava que el Govern General després d’una reflexió amb tots 
els elements aportats en la discussió, faria una proposta de reorganització que enviarà a tots 
els Superiors Majors perquè es discuteixi en les comunitats, i durant el mes de desembre 

enviarà una carta a tots els claretians 
d’Europa. 
 
Un altre punt important de debat ha 
estat el tema econòmic, que va 
presentar el P. Domingo Grillía, 
Ecònom General, després d’escoltar 
les informacions que els Superiors 
Majors han aportat sobre l’economia 
dels seus Organismes. S’ha pogut 
veure la situació real de l’economia i 
les implicacions que aquesta té per a 
tota la Congregació. 
 
El darrer punt d’aquesta trobada va 
ser fixar alguns compromisos i les 

trobades a realitzar en aquest pròxim any. També es va adoptar la decisió d’unir les dues 
Conferencies Interprovincials (CEC i Ibèria) en una sola Conferència Europea. 
 
El P. General va posar fi a la Trobada agraint tant al Govern Provincial de Portugal com a la 
comunitat de Fàtima, l’organització d’aquesta Trobada i la seva total disponibilitat. Va 
reconèixer que s’havia fet un pas endavant en aquest últim any, però que s’havia de seguir 
treballant sense presses però amb fermesa. 
 

Claretians 
Trobada de Superiors Majors d’Europa amb el Govern General a Fàtima 
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El proper Sopar Col·loqui tindrà lloc dilluns 3 
de desembre de 2012 . Com sempre, el sopar 
es farà al carrer Milà  i Fontanals, número 
49. 

En aquesta ocasió, la xerrada serà a càrrec 
del Sr. Miquel Roca i Junyent  i portarà per 
títol El nou escenari de la responsabilitat 
social . 

L'horari del sopar serà de 20:30 a 23:00 hores 
i consistirà en un sopar, amb posterior 
col·loqui, ofert pel servei de catering de l'acidH 
(Shuup Catering), per l'aportació econòmica 
de 25 €. 

Cal reservar plaça  als telèfons: 93 219 36 51 
– 93 285 99 77 o al correu electrònic:  

comunicacio@acidh.org o bé, realitzar l'ingrés econòmic indicant les dades personals, al 
compte corrent Banc Sabadell: 0081-7011-19-0001792582. 

L'aforament és limitat, prevaldrà l'ordre d'inscrip ció . 

 
 

 
Amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya, que el president de la Generalitat ha 
convocat per al proper dia 25 de novembre, les entitats que formem SOMESCOLA.CAT, 
reunides en Plenari el proppassat 25 d’octubre, demanem als partits polítics que concorren 
en aquestes eleccions que adquireixin els compromisos següents: 

• Renovar el compromís per una escola catalana en llengua i continguts, entroncada en la 
nostra tradició pedagògica i que tingui com a objectius l'equitat, la igualtat d'oportunitats i la 
qualitat. 

• Treballar per aconseguir un major èxit escolar, perquè no fer-ho representa barrar el pas a 
molts joves i dificultar-los la incorporació a la societat i al món del treball. 

• Impedir que ingerències externes trenquin el model d'escola catalana actual –basat en 
l’ensenyament amb el català com a llengua vehicular i en la utilització de les estratègies del 
programa d’immersió lingüística en els contextos que calgui–, que ha fet possible que, en 
acabar els estudis obligatoris, l'alumnat de Catalunya sigui bilingüe, ha col·laborat a la 
cohesió interna del nostre país i ha estat reconegut com un èxit per les instàncies 
internacionals. 

ACIDH: Sopar col·loqui amb el Sr. Miquel Roca i Jun yent 

Compromís i posicionament 
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• Considerar l’educació una prioritat de país, i així s’ha de veure recollit en els projectes de 
govern i en els pressupostos, apostant per l’educació com una inversió per al futur de la 
ciutadania i de Catalunya. 

• Denunciar el retrocés que està patint l’ensenyament en la nostra llengua en els altres 
territoris de parla catalana que actualment són dins de l’Estat espanyol: Illes Balears, País 
Valencià i Franja de Ponent. 

Així mateix, SOMESCOLA.CAT es compromet a continuar treballant, des de les 
organitzacions i entitats de la societat civil que en formem part, al costat del país i, quan 
escaigui, del Parlament i del Govern de Catalunya, per mantenir i millorar el nostre sistema 
educatiu, una eina imprescindible per assegurar-nos el futur. 
 
Barcelona, 6 de novembre de 2012 
 
El grup promotor de SOMESCOLA.cat està format per l es entitats següents: 
Agrupació Escola Catalana (AEC), Associació de Mestres Rosa Sensat, Centre UNESCO de Catalunya – 
Unescocat, Centre Internacional Escarré per a les minories ètniques i les nacions (CIEMEN), Consell de la 
Joventut de Barcelona, Consell Nacional de la Joventut, Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana 
(CAL), FAPAC, FAPAES, Federació d'Organitzacions per la Llengua, Federació d'Ensenyament CCOO de 
Catalunya, Federació d'Ensenyament USOC, Federació Moviments Renovació Pedagògica de Catalunya, 
FETE – UGT, Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Institució Escola CIC, Institut d'Estudis Catalans (IEC), 
Intersindical – CSC, La Bressola, Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, Òmnium Cultural, PEN Català, 
Plataforma de Professors de Català de Secundària, Plataforma pel Dret Decidir (PDD), Plataforma per la 
Llengua, UGT de Catalunya, USTEC- STES, Xarxa d'Entitats Cíviques i Culturals dels Països Catalans, Xarxa 
d'Escoles Associades a la UNESCO 
 

 

Fundació de l’Escola Cristiana de Catalunya – núm. 446 - 12.11.2012 446 

La concertada ha tingut més alumnes, tot i les difi cultats del context  

Tal com vam exposar a les assembles d’inici de curs -i contra algunes informacions que, 
interessadament o no, van circular-, l’escola concertada de Catalunya té més alumnes 
aquest curs que no pas el passat. Això és així malgrat la pèrdua d’algunes unitats i, fins i tot, 
del tancament de dos centres.  

Esperem que, quan tots els 
centres hagueu actualitzat 
les dades que us dema-
nem, puguem constatar 
aquest augment en el cas 
de l’escola cristiana.  

El Departament d’Ensenya-
ment ha començat a 
avançar-nos algunes dades 
del tancament real de 
matrícula a tots els centres 
i, de manera sintètica, aquestes informacions ens diuen el següent:  

En el conjunt dels nivells bàsics i obligatoris, l’escola concertada té enguany més 
alumnes que el curs passat .  

Aquest increment net d’alumnes es dóna en cadascuna de les  etapes educatives , 
comptades en conjunt, tot i que algun nivell educatiu registra disminució  d’alumnes .  

La concertada ha tingut més alumnes, tot i les difi cultats del context 
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Especialment significatiu és que a P3 és on ha minvat el nombre d’alumnes . Si bé són 
pocs (131 alumnes en el conjunt de la concertada), es tracta d’una pèrdua que, en produir-se 
en un curs tan inicial, es pot anar arrossegant al llarg de tota l’escolaritat.  

Aquesta pèrdua d’alumnes de 3 anys es pot atribuir a causes demogràfiques. No s’ha 
produït transvasament d’alumnes dels centres concer tats als centres públics en els 
nivells intermedis, ni tampoc variacions significatives en els percentatges de primera opció 
per escola pública o per escola concertada, expressada per les famílies en les primeres 
opcions de les sol·licituds de plaça.  

Són dades positives, però que no han d’amagar l’amenaça  que suposa la pèrdua 
d’alumnat de 3 anys . Tot i que sigui per causes demogràfiques, tot i que en termes 
mercantils augmentem la nostra quota de mercat, la disminució d’alumnat de 3 anys 
s’accentuarà el proper curs i, previsiblement, en a lguns cursos successius ; per tant, 
l’alarma ha d’estar engegada a tots aquells centres on aquesta disminució pot tenir pitjors 
conseqüències, començant per les escoles a les quals ha costat assolir els 20 alumnes per 
grup a P3.  

Si hi ha possibilitat de reacció en algun sentit, cal posar-s’hi ara mateix. 

 

 
 

09/11/2012: Siria  
Esta mañana estaba escribiendo en mi página 
de Facebook un mensaje para felicitar a todos 
los amigos musulmanes, que hoy celebran la 
gran fiesta de Eid AL ADHA. Es la fiesta que 
recuerda el sacrificio de Abraham, que es común 
a las tres religiones monoteístas. Y escribía: “El 
sol de esta mañana nos anuncia la fiesta de AL 
ADHA. ¡Que esta fiesta traiga misericordia para 
todos los creyentes y paz para nuestra tierra!” 
De hecho, hoy esperábamos un cese al fuego, 

pero la espera fue en vano… los combates quizás bajaron de intensidad, pero no cesaron. 
Es más, ciertos barrios que hasta este momento habían permanecido a salvo, fueron 
invadidos por los rebeldes, siendo uno de ellos de mayoría curda y el otro un barrio cristiano. 
Esta fue, una vez más, la oportunidad para algunos de desplazarse, de buscar un barrio al 
menos un poco más seguro. Hablar de la situación de Alepo es hablar de una guerra que, 
día tras día, nos trae una oleada de muerte, destrucción, miedo y sobre todo de sinsentido. 
Pero también es contar los muchos testimonios de acción solidaria a favor de las víctimas de 
esta guerra. Nosotros, los Maristas azules, hemos vivido este mes intensamente, con 
nuevos proyectos que han enriquecido nuestra misión. 
 
1. Quiero aprender : Este proyecto educativo de alfabetización para niños y ciertos adultos, 
todos ellos desplazados y alojados en las 4 escuelas donde trabajamos, ha ido cobrando 
fuerza. Se trata de ayudar a niños de todas las edades y enseñarles a leer y a escribir. A 
algunos les enseñamos letras o números, y a otros les enseñamos un poco más, como 
gramática, conjugación, etc. Aún recuerdo a este hombre, de unos cuarenta años, 
deletreando las palabras. A medida que iba pronunciando las palabras, su boca se llenaba 
de gozo por poder liberarse del analfabetismo. Él quería que todo el mundo se enterara de 
que había leído algunas palabras. ¿Qué podemos decir de los niños? Ellos se sienten 

Los Maristas azules – Alejo (Siria) 
Sin barreras, sin fronteras y sin exclusiones 
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orgullosos, les encantan sus lápices, sus cuadernos; vienen a decirnos: “escribí A, B, C…; o 
ya sé sumar 3+5 = 8…”. Y aquel niño, obligado a fabricar zapatos, de una día para otro se 
convierte en un estudiante, como cualquier otro niño del mundo que tiene derecho a 
estudiar. Debido a la falta de espacio (todos los salones de clase están ocupados por una o 
varias familias), los padres no dudan en ofrecer el salón donde ellos están alojados: 
“Vengan, organizaremos el salón de la mejor manera posible para que los 15 niños puedan 
estudiar”. Ser solidario o participar no es un gesto espontáneo, es un gesto que se adquiere, 
que revela un camino que va más allá de la guerra, más allá del individualismo. Nosotros no 
hemos dudado en comprometernos, en dar de nuestro tiempo por estos niños y adultos. No 
somos todos educadores, ni profesores natos, pero nuestra buena voluntad, el entusiasmo 
de los niños y de los padres harán que nuestro proyecto avance y dé frutos. 
 
2. La campaña “DAFA” : Lanzamos la campaña “DAFA” ante la inminencia del invierno. 
“DAFA” quiere decir calor, y en este caso, la generosidad tampoco se hizo esperar. 
Aprovecho esta ocasión para agradecer a todos los amigos que nos han apoyado. ¿Qué 
hemos hecho? Pues como se acercaba la fiesta de AL ADHA, nos comprometimos a 
comprar una nueva prenda de vestir para cada uno de los desplazados. Fue un trabajo de 
equipo: verificar todas las listas, visitar las 150 familias para determinar las tallas de las 
personas, pasar varias horas en el mercado, comprar, buscar lo mejor, pedir rebaja, hacer 

amigos, escuchar las quejas de los jóvenes comerciantes que despliegan la mercancía en 
los andenes. Youssef ya es un amigo, tiene nuestro número de teléfono y nos llama. Alat, es 
otro amigo. Mohamed, un tercero (cuando le dijimos que estábamos comprando ropa para 
los desplazados en las escuelas, nos dijo: yo soy un desplazado, pero duermo en un jardín 
público). Este comerciante puso 4 ó 5 pantalones nuevos en la bolsa sin decir nada… el 
mercado, toda una historia de relaciones. Pero, desafortunadamente, desde ayer este 
mercado fue epicentro de batallas que aún duelen…. ¿Dónde están Youssef, Alat, Mohamed 
y tantos rostros que nos acogieron? Los extrañamos realmente… Ustedes son nuestro 
oriente, nuestro querido oriente, nuestra tierra, nuestra tradición, nuestra cultura, nuestra 
vida cotidiana…Compramos la ropa, pero ya teníamos las bolsas llenas de nuestra ternura, 
antes incluso de que las llenáramos de ropa. Gracias a Leyla, a Margot, por toda su atención 
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para que no olvidáramos a nadie, para que las prendas se adaptaran a cada persona: “A 
aquél le queda bien un suéter tejido, a esa joven un abrigo, a ese niño le va bien esta talla”. 
¡Qué atención, que delicadeza! Esa misma delicadeza para visitar a cada familia, ahí en el 
salón donde están alojados, para entregarles la bolsa, deseándoles buena fiesta. ¡No 
pasaron más de cinco minutos y los niños ya estaban estrenando lo que acababan de 
recibir! Una de las escuelas organizó una fiesta, ya que los niños querían expresar su 
agradecimiento, al igual que los padres. El asombro de un amor, de una relación que se 
forja… Ellos ya no son “los niños”, son: “Zeinab, Sabrine, Zaki,  Haidar… ». La campaña 
“DAFA” apenas está comenzando y la Media Luna siria ya nos ha dado mantas, aunque 
todavía necesitamos más. También necesitamos cubrir las ventanas con plástico; queremos 
instalar calentadores de agua en los baños y, si es posible, conseguir más suéteres y ropa 
abrigada. 
 
3. La fiesta AL ADHA : Durante esta fiesta, la tradición reza que se deben ofrecer corderos 
como sacrificio y distribuir la carne a los pobres y a los más necesitados. Nosotros 
propusimos destinar 100 kilos de carne para una cena de celebración. Algunos solían decir: 
“no hemos comido carne desde hace meses”. Así que, el lunes 29 de octubre, los Maristas 
azules ofrecieron la cena de « Lahm Ajin », una pizza oriental a base de carne y verduras. 
“Tfadalou”… “vengan por favor”… el banquete está servido en la mesa. Compartiremos la 

mesa y la fiesta, celebraremos 
la esperanza, más allá de todo 
y a pesar de todo. Para iertos 
desplazados la fiesta no es 
fiesta; ellos lloran por un 
pariente o un amigo asesinado, 
secuestrado; lloran por sus 
casas, abandonadas o 
destruidas, lloran por un 
trabajo, por el futuro. En árabe, 
desear una buena fiesta se 
dice: “Kel sane wa entou 
bkheir”, “que goce de buena 
salud todos los años”. Pero 
algunos dicen: “Inchallah, el 
próximo año estaremos de 
nuevo en nuestros hogares”, y 
otros responden: “¡Que haya 
paz en Siria!”. 

¿Puede desaparecer la esperanza?, ¿se puede vivir sin una pizca de esperanza? Fue una 
pregunta que nos hicieron a cada uno de nosotros. Cómo no mencionar, en esa ocasión, las 
muchas palabras de agradecimiento? Wadah, padre de familia, 4 hijos, su mujer está 
embarazada del quinto, que nacerá dentro de algunos meses. Wadah es chofer de Suzuki, 
una pequeña camioneta que transporta mercancías. Wadah tiene los ojos azules y al 
principio parecía muy “fanático”. Él insiste para que entremos en el salón donde está alojado. 
Entramos y nos dice: “No podemos olvidar lo que están haciendo por nosotros. Pero, si por 
desgracia algo les llegara a ocurrir, yo tengo un sótano pequeño, un taller donde trabajo. Se 
los ofrezco para que se vayan a vivir allí”. Wadah, amigo mío, tu corazón es mucho más 
vasto que tu taller, nosotros sabemos que nos alojarías, pero quiero que sepas que tú has 
transformado nuestra mirada y nuestros prejuicios, has hecho que caigan las barreras que 
separan a los hombres… ¡Gracias Wadah! 
La fiesta para “HAMOUDÉ”. Hamoudé es un niño de 10 años que tiene los pies deformes. 
Es precioso, limpiecito y sonriente, pero camina difícilmente y sufre. Estaba necesitando un 
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aparato para caminar… Cuando nosotros lo encontramos, él soñaba con tener un balón, 
pero no podía jugar, no podía correr… no era como los demás niños. 
No queríamos que “Hamoudé” celebrara esta fiesta como cualquier otra, sino que queríamos 
marcar esta fecha, dándole un regalo muy especial. Un aparato que le permitiera caminar 
casi normalmente y usar alpargatas. Ayer Hamoudé tenía su última cita con el ortopedista, 
pero los acontecimientos lo impidieron. Sin embargo, “Hamoudé” durmió, teniendo en la 
mano la bolsa de plástico donde están sus medias especiales y las alpargatas rojas que él 
deseaba, soñando que mañana podrá caminar completamente diferente. “Inchallah”. 
“Hamoudé”, a pesar de todo, ¡no pierdas la esperanza! ¡Esta triunfará sobre el fatalismo! 
 
4. Los jóvenes voluntarios : Últimamente no tenemos suficientes voluntarios. Algunos se 
fueron del país, otros están presentando sus exámenes universitarios, y los padres de otros 
no quieren que sus hijos vayan a 
barrios de alto riesgo. Y es ahí cuando 
el cielo nos manda jóvenes que tienen  
cualidades diferentes. Todos nosotros 
somos cristianos y nos faltaba esa otra 
dimensión, que los conciudadanos 
musulmanes aceptaran unirse a los 
Maristas azules… y aquí están, entre 
nosotros: Dalia, Amer, Moustapha y 
muchos más…, son un regalo del 
cielo… 
 
5. Cuidados médicos : No puedo 
omitir la importancia del tema médico. 
Es el pan de cada día… los enfermos 
se dirigen aquí. Y Nabil, Dany y Maher escuchan, auscultan, diagnostican, prescriben, dan el 
medicamento y alivian el dolor de niños, jóvenes y adultos. Este servicio ha sido bien 
recibido por los desplazados que viven en las escuelas, y también por varias personas del 
barrio. Siempre se habla de “Médicos sin fronteras”, pero a pesar de que nuestros médicos 
no formen parte de esta ONG, son médicos sin barreras, sin fronteras, sin exclusiones. 
Como ya saben, lanzamos el proyecto “la cesta de la montaña”, un proyecto para ayudar a 
300 familias cristianas del barrio de Djabal al Sayde, y nos encontramos actualmente 
preparando la tercera distribución mensual de productos alimenticios. 
Concédanme una interrupción… Un cañón explota estridentemente afuera. El cese al fuego 
cae y con él, ¿caerá también la esperanza de una paz cercana? En el momento en que 
estarán leyendo esta carta, muchos otros acontecimientos estarán colmando nuestros días, 
y nosotros estaremos rezando para que nuestra esperanza no desfallezca. 
Retomo “la cesta de la montaña”, que constituye una ayuda vital para todas estas familias… 
Una de las cualidades de éste proyecto es que es “UNO”. Jesús rezó para que fuéramos 
“UNO”, como lo son Él y el Padre. No estoy hablando de un proyecto ecuménico, sino de 
“UN” proyecto. Un modelo de Iglesia, un modelo de misión de Iglesia “UNA”. Un modelo de 
compromiso, “UN”… 
Me alargué y les pido que me disculpen. Es que el tiempo no pasa para los desplazados que 
sueñan poder volver a casa, ni para todos los sirios que esperan que esta pesadilla termine. 
______________ 
26 de octubre de 2012 
H. Georges Sabe - Maristas Azules 
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La Vida Religiosa nació en las fronteras geográficas y culturales. Nació en el desierto y en la 
frontera de la institución eclesial. Ahí está su vocación y su misión. Permanecer, testificar, 
evangelizar… en la frontera o en las fronteras pertenece a su esencia, a su identidad, a su 
vocación, a su misión más específica. 

  
Y una de esas fronteras la constituyen hoy el 
ordenador y las nuevas tecnologías de la 
comunicación. En pocos años hemos caído 
en la cuenta que esas máquinas son más 
que simples máquinas, más que inocentes 
herramientas. Como sucedió con todos los 
inventos tecnológicos, han traído consigo 
una nueva cultura, también en el interior 
mismo de la Vida Religiosa. El ordenador, el 
teléfono móvil, el iPad, Internet… son 
herramientas poderosísimas, para bien y 
para mal, para lo mejor y para lo peor. Es 
decir, están habitadas por enormes 
posibilidades y también por considerables 
riesgos. 
  
El ordenador y las nuevas tecnologías 
afectan y configuran todos los aspectos y 
todos los rincones de la vida religiosa: la 

relación con el mundo, la gestión del tiempo, la vida comunitaria, el gobierno, el trabajo 
apostólico, el estudio, la economía… Todo, absolutamente todo. Por eso, vale la pena 
reflexionar ya sobre las posibilidades y los riesgos de las nuevas tecnologías. Es lo que 
hacen en este número los dos autores que lo han escrito. 
  
Felicísimo Martínez Díez  es también sacerdote y dominico, nacido en Prioro (León). Ha 
ejercido su ministerio pastoral y docente en Europa, América, Asia… Siempre interesado en 
la problemática de la vida religiosa, lleva mucho tiempo preguntándose cuál será la 
repercusión del ordenador y las nuevas tecnologías en la vida religiosa. En esta misma 
revista ha publicado ya dos números: Situación actual y desafíos de la vida religiosa (n. 44) y 
Vida religiosa y calidad de vida (n. 48). 
  
José Ángel López Legido  es sacerdote dominico, nacido en Béjar (Salamanca). Ha 
ejercido su ministerio pastoral y evangelizador en Asia, primero durante muchos años en 
Taiwán y actualmente en Macao, en el Colegio San Pablo. Buen conocedor del chino y 
también experto, por pura afición, en las nuevas tecnologías. Aficionado a los aviones 
militares: sobre ellos lo sabe casi todo. Y, en parte, ahí comenzó su afición a las nuevas 
tecnologías, porque, según nos dice, el desarrollo de estas tecnologías tiene mucho que ver 
con la industria bélica. 
  
El ordenador y las nuevas tecnologías:  
una nueva frontera de la Vida Religiosa  
Felicísimo Martínez Díez, op 
José Ángel López Legido, op 

Frontera Hegian: “El ordenador y las nuevas tecnolo gías: 
una nueva frontera en la Vida Religiosa” 
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Índice 
Introducción 

I.                    Breve información y algunas reflexiones sobre los ordenadores y 
otras tecnologías nuevas 

1.       De la lámpara al transistor 
2.       Del DOS a Windows: el interfaz gráfico 
3.       Del monólogo al diálogo: Internet 
4.       Del ordenador de mesa al iPhone: la miniturización 
5.       ¿Qué veremos en el futuro? 

II.                  Una nueva frontera de la Vida Religiosa: el ordenador y las nuevas 
tecnologías de la comunicación 

1.       Urge un estudio sobre el uso del ordenador en la vida religiosa 
2.       El ordenador y la profesión religiosa 
3.       El ordenador y la gestión del tiempo 
4.       El ordenador y su impacto comunitario 
5.       El ordenador y la gestión institucional o el gobierno 
6.       El ordenador y el trabajo apostólico o la misión 
7.       El ordenador y el trabajo intelectual 
8.       El ordenador y la economía en las comunidades religiosas 

III.                Decálogo para el uso del ordenador y las nuevas tec nologías de 
la comunicación  

1.       Cuida tu salud 
2.       Sé consciente de tu tiempo 
3.       Tu vida es más importante que el ordenador 
4.       Protege tu privacidad 
5.       Respeta a los demás en Internet 
6.       Respeta la propiedad intelectual de otras personas 
7.       Todos tus actos en Internet tienen consecuencias 
8.       El ordenador es una herramienta de trabajo 
9.       Cuida tu ordenador 
10.     Huye del “último modelo” 

RETIRO DE ADVIENTO – “¡Que no pierda nunca, Señor, el asombro de Ti!” – Mikel 
Hernansanz 

 

 

 
Les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, de la 
Província Canònica de Barcelona, han celebrado el XIV Capítol 
Provincial a Barcelona del 21 al 27 d’octubre, en el qual ha estat 
elegida Superiora Provincial per al pròxim sexenni Mª Teresa 
Iñíguez Echeverría, que substitueix Isabel Blázquez García, que 
ha exercit aquest servei durant sis anys.  
També han estat elegides les germanes del Consell Provincial 
per a aquest mateix període: Teresa López Beorlegui, Vicària i 
1a Consellera, i Rosa Mª Gutiérrez Sánchez, 2a Consellera. 

D’esquerra a dreta: 

Rosa Mª Gutiérrez Sánchez, 2a Consellera Provincial 

Mª Teresa Iñíguez Echeverría, Superiora Provincial 

Teresa López Beorlegui, Vicària i 1a Consellera Provincial 

XIV Capítol provincial de les Germanes Hospitalàrie s del Sagrat Cor 
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Jornada de Formació Permanent 
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 

 
 
 

La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació permanent 
de l’URC-CEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre interès, ens plau fer-

vos arribar aquesta informació. 
 

“CREER PARA VER” 
1. Buscadores de Dios y buscados por él 
2. Ajustar nuestras imágenes de Dios 
3. ¿En qué creo, en qué no creo? 
 
a càrrec del 

P. Bonifacio Fernández 

Director del Instituto Teológico de Vida 
Religiosa ● Madrid  

Ç 
 
 

Bonifacio Fernández García 

Nascut a Remolina (León) l’any 1943. Claretià. Estudis de Teologia a Salamanca, Llicenciat en 

Teologia Dogmàtica a la Universitat Gregoriana (Roma). Semestres a Munich i Tubinga, com a 

deixeble de Jürgen Montmann. Doctor en Teologia per la Universitat de Salamanca. Director 

de l’Institut Teològic de la Vida Religiosa. Professor a l’Institute for Consecrated Life in Asia 

(Manila). Professor de l’ISCREB en la seva modalitat virtual. 

Obres publicades: Cristo de esperanza. La cristología escatológica de J. Moltmann (1985), 

Parábolas de comunidad (1995), El Cristo del Seguimiento (1996), Seguir a Jesús, el Cristo (1998), 

Recrear nuestra espiritualidad (2001) 30 Semana Nacional I.V.R., La Misión  compartida (2002) 31 

Semana Nacional I.V.R., Celibato por el Reino: Carisma y profecía (2003) Semana Nacional I.V.R., 

Pobres en un mundo global (2004) Semana Nacional I.V.R., La vida consagrada ante la crisis de 

reducción. Hegian Frontera. Vitoria 2004, Jesucristo. Seguimiento y contemplación. Madrid 2006. 

 

Data: 24 de novembre 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 BF 
 

 

El P. Bonifacio Fernández, cmf, aprofundeix sobre e l tema de la fe 
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He decidit fer pública la carta que a finals del passat mes 
d'octubre vaig escriure (i vaig enviar, certificada) a la Comissió 
Permanent de la Conferència Episcopal Espanyola. La faig 
pública, no pel que els hi pugui dir, sinó simplement pel fet 
d'haver-los-ho dit. (Suposo i espero que no he estat l'únic...) 

La meva carta als bisbes espanyols:  
http://docutexts.blogspot.com.es/2012/11/carta-als-bisbes-espanyols.html 

 

 

 

 

Els dies 27, 28 i 29 de novembre, la 
Direcció General d’Afers Religiosos 
celebrarà les Jornades sobre 
l’aportació social de les religions, 
amb la col·laboració del Consell 
Assessor per a la Diversitat Religiosa . 
Aquestes jornades, obertes a tothom, 
tenen per objectiu divulgar l’aportació 
que les religions fan al conjunt de la 
societat, més enllà de les persones i 
comunitats que s’hi senten identificades. 
La societat es beneficia de l’estil de vida, 
pensament i relacions de les persones 
religioses, gràcies als valors que aporten 
i els serveis que presten. 
Les activitats estan distribuïdes en tres 
blocs: 
- Ponències: diversos membres del 
Consell Assessor per a la Diversitat 
Religiosa oferiran la seva visió sobre 

l’aportació de les religions a la societat, a partir de les respectives disciplines. 
- Taules rodones: persones implicades en l’acció social i identificades amb alguna confessió 
religiosa, ens donaran el seu testimoniatge sobre com viuen el seu compromís en un context 
social concret. 
- Espectacle: cada nit clourem les jornades amb teatre o música, amb unes actuacions que 
mostraran com l’art i la fe poden unir-se a favor de la cohesió social i la convivència. 
 
Dates 
27, 28 i 29 de novembre de 2012 
  
Lloc  
Pati Manning - C/ Montalegre, 7 - 08001 Barcelona 
  
Organitza  
Direcció General d’Afers Religiosos, amb la col·laboració del Consell Assessor per a la 
Diversitat Religiosa. 

Pere Codina, cmf: “Carta a la Conferència Episcopal  Espanyola” 

Jornades sobre l’aportació social de les religions 
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Objectiu  
Divulgar l’aportació social de les religions: la societat es beneficia de l’estil de vida, 
pensament i relacions de les persones religioses, gràcies als valors que aporten i els serveis 
que presten. 
Inscripció: gratuïta. Es prega confirmació al 93 567 68 61 o  a dgar.governacio@gencat.cat 
 

 

 

 

En document adjunt, trametem als nostres subscriptors i lectors dins del Servei de 
documentació de l’URC la formulació de les 58 propostes del Sínode 2012, traduïdes al 
català pel P. Pere Codina i Mas, claretià, a qui agraïm el seu treball i el fet d’haver-les posat 
a la nostra disposició. 
 

Servei de Documentació 
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 
 

 

Autor  Sínode dels Bisbes 2012 

1 
Títol  Les 58 propostes del Sínode 2012 

 La nova evangelització per a la transmissió de la fe cristiana 
Data Votació efectuada a la Ciutat del Vaticà el 28 d’octubre de 2012 a 

la XIII Assemblea general ordinària 

Font  Traducció al català a càrrec del P. Pere Codina i Mas 

 
 
 
 2012   NOVEMBRE 
13-15 dt. Assemblea general de CONFER · Madrid 

14 dc. Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 
20 dt. Junta Directiva URC 16.00 
19 dl. Reunió de caps de premsa de les institucions religioses de l’URC. 
21 dc. Reunió d’Abats i Provincials (RAP) a Montserrat 
22 dj. Assemblea general de l'Associació Cintra - CEP, 11 matí 
24 ds. URC-CEVRE: Jornada de formació permanent – P. Bonifacio Fernández 

 
Contacta amb nosaltres  

Lluís Serra Secretari general de l’URC i director del CEVRE sec.general@urc.cat 
Noemí Pujol Secretaria de l’URC i del CEVRE info@urc.cat 
 Informatiu Horeb horeb@urc.cat 
Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @URC_Catalunya 
 

 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA  
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 · Fax 93 412 38 82 

Secretari general: sec.general@urc.cat / Secretaria: info@urc.cat / Informatiu: horeb@urc.cat  
http://www.urc.cat 

 

Calendari URC  

Les 58 propostes del Sínode 2012  
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