
    
 
 

 

Barcelona, 29 de novembre de 2012                                                                 ANY V. núm.      

Gran activitat de la vida religiosa: 
fe, reflexió, empatia i compromís 
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El monestir de Montserrat va acollir el 21 de 
novembre la segona trobada d’aquest any de la 
Reunió d’Abats i Provincials, la RAP, que engloba 
els responsables dels ordes religiosos de Catalunya 
a més dels abats de Montserrat i de Poblet. 
Aquestes reunions, que se celebren dos cops l’any, 
tenen l’objectiu d’intercanviar opinions i posar en 
comú les problemàtiques dels diferents ordes 
religiosos, intentar trobar-hi solucions, a més de 
comentar la realitat eclesial a Catalunya. 
 

A la trobada de Montserrat, que va començar amb 
una pregària i una eucaristia que va presidir el P. 

Josep M. Soler, els temes que van centrar l’ordre del dia van ser la celebració de l’Any de la 
Fe, la valoració dels actes amb motiu del 50è aniversari del Concili Vaticà segon que s’han 
fet a casa nostra, com també del Congrés de Pastoral Juvenil que va tenir lloc a València. 
Un tema que també es va tractar a la Reunió d’Abats i Provincials va ser el moment que 
està vivint Catalunya en els àmbits polític i cultural. El dinar va ser al menjador del monestir. 
Posteriorment, es van visitar les instal·lacions remodelades de l’hostatgeria. El P. Josep 
Alegre, abat de Poblet, va ser reelegit president de la RAP. 

La propera reunió d’abats i provincials tindrà lloc a la població de Sant Boi de Llobregat, on 
actuarà com a amfitrió l’orde de Sant Joan de Déu. 
 

Informació i entrevistes: http://youtu.be/WKt_6yZ3NVU 

119 reunió d’Abats i Provincials a Montserrat 
 

http://youtu.be/WKt_6yZ3NVU
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 (Masdecerca) El 23 de noviembre, la 
USG (Unión de Superiores Generales) ha 
concluído su Asamblea General en Roma. 
Durante la misma se ha  elegido la nueva 
directiva de este importante organismo. 
  
Como Presidente de la Unión para el 
período 2012-2015, ha sido elegido el P. 
José Rodríguez Carballo, Ministro General 
de la Orden de Frailes Menores, y como 
Vicepresidente, el Prepósito General de los 
Jesuitas, P. Adolfo Nicolás. 
La Asamblea General ha elegido por una 
gran mayoría al P.  J. Rodríguez Carballo, 

español, de 59 años. El religioso es franciscano desde 1971 y fue ordenado sacerdote por el 
Papa Pablo VI en 1977. El 5 de junio de 2003 fue elegido por primera vez, Ministro General 
de los Frailes Menores y el 4 de junio de 2009 fue ratificado en el cargo. 
 
“La vida religiosa está viva y por ello podemos hacer frente con humildad y confianza a los 
retos que tenemos por delante. Queremos reafirmarnos como testigos y agentes de la nueva 
evangelización, en diversas áreas de la vida y de acuerdo con los respectivos carismas”, dijo 
el presidente en su saludo de presentación. Asimismo, ha añadido: “Quiero expresar mi 
gratitud personal, seguro de interpretar también vuestro pensamiento, a Don Pascual 
Chávez, por los 6 años de su mandato.” 
 
 Los otros miembros elegidos del Consejo Ejecutivo de la USG son: 
 

• Don Bruno Cadoré (Orden de Predicadores – Dominicos) 
• Don Mario Aldegani (Josefinos de Murialdo) 
• Don Flavio Peloso (Obra Don Orione – Orionianos) 
• Don Josep María Abella Batlle (Misioneros Claretianos) 
• Don Eamon Fitzgerald (Trapenses) 
• H. Emili Turú (Hermanos Maristas) 
• Don Thomas Handgraetiner (Canónigos Regulares Premonstratenses) 
• Don Richard Baawobr (Sociedad de los Misioneros de África) 
• Don Javier Álvarez-Ossorio (Congregación de los Santos Corazones – Picpus.) 
• Don Pedro Aguado Cuesta (Clerigos Regulares Pobres de la Madre de Dios – Escolapios) 
  

Durante estos días, la Asamblea de la USG ha deliberado en torno al tema En la fidelidad 
evangelizamos y testimoniamos. El Sínodo del 2012, la crisis económica y sus implicaciones 
para la vida consagrada. 

 

 

El dia 19 de novembre s’ha celebrat la reunió dels periodistes i caps de comunicació de les 
institucions religioses de l’URC. La convocatòria ha tingut una bona acollida. Existeixen dos 
tipus de participants: aquells que tenen un perfil més professional en preparació acadèmica 

Reunió de periodistes i caps de comunicació de les institucions religioses 
de l’URC 

 

José Rodríguez Carballo, ofm, 
nou president de la Unió de Superiors Generals 
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o en dedicació institucional i altres, que tenen una dedicació menor per fer funcionar els 
webs de les seves institucions. 

S’ha presentant el projecte del web de l’URC. Es 
preveu molt ambiciós. Caldria veure quina dedicació 
de persones i recursos s’està disposat a fer per 
possibilitar-ne el funcionament. Cal veure la connexió 
que por tenir amb www.catalunyareligio.cat, aprofitar 
sinergies i continguts. La reunió és útil per relacionar 
persones i institucions en l’àmbit de la comunicació. 
Cap al mes de febrer, els caps de comunicació de 
Claretians, Jesuïtes i Sant Joan de Déu proposen 
organitzar una jornada a l’empara de l’URC per 
reflexionar sobre la comunicació dels valors de les 

congregacions religioses en la nostra societat. Sembla una proposta interessant. Es farà 
una reunió amb aquests tres representants juntament amb el president i secretari de l’URC 
per acabar de perfilar-ne l’organització. 

Hi han assistit: Òscar Bardají, benedictins; Antonia Agulló Durà, carmelites missioneres 
Teresianes; Jordi Llisterri, Catalunya Religió; 
Marta Rodríguez Torras i Joan Bové Duran, 
claretians; M. Àngels Fíguls, dominiques de 
l'Anunciata; Àngels Doñate, Escola Pia de 
Catalunya; Gerard Sarapura, franciscans; M. 
Pilar Adín, germanes de la Sagrada Família 
d'Urgell; Montse Girbau, jesuïtes; Lluís Guilera 
Roche, Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu 
(Província d'Aragó - Sant Rafael), Teresa 
Gomà Ribas, Religioses del Sagrat Cor; Màxim 
Muñoz, president de l’URC, i Lluís Serra, 
secretari general. No van poder assistir-hi, 
Francesc Riu, salesians, i M. Teresa Llach, 
carmelites de la Caritat – Vedruna. 

 

 
 

Arquebisbat de Barcelona 

El Cardenal Lluís Martínez Sistach va presidir, 
el diumenge 18 de novembre, a Santa Maria 
del Mar, la missa d’acció de gràcies per la 
canonització de la mare Carme Sallés, 
fundadora de les Concepcionistes Missioneres 
de l’Ensenyament. 

A la celebració hi assistiren les germanes de la 
congregació a Barcelona i d’Arenys de Mar i un 
nombrós grup de pares i alumnes de les 
escoles de les concepcionistes. També molts 
preveres vinculats a l’obra de Carme Sallés, 
entre ells el P. Enric Puig, de l’Escola Cristiana, 
el rector de Santa Maria del Mar, Mn. Ignasi 
Mora, el P. Riu i el Gmà. Lluís Serra, de l’URC. 

Missa d’acció de gràcies per la canonització de la Mare Sallés 

http://www.catalunyareligio.cat/
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En les seves paraules el Sr. Cardenal va agrair a les germanes 
concepcionistes la seva tasca pastoral, especialment en el camp 
de l’educació a favor dels menys afavorits de la nostra societat. 

La Mare Carme Sallés fou canonitzada al Vaticà per Benet XVI el 
proppassat 21 d’octubre. 

 
 

 
 

 
 
Paraules de Caterina Verdera, Filla de la Caritat de Sant Vicenç de Paül, responsable 
del programa de voluntariat de les Filles de la Caritat Fundació Social, pronunciades el 
10 de novembre en la Jornada del Grup Sant Jordi, celebrada a barcelona. 
 

Vull agrair al Marcel i al Josep que 
em convidessin a aquesta 
Jornada. El que he viscut aquest 
matí no m’ho imaginava; us 
prometo que he rebut fiblades 
molt importants que em tornaven 
a posar al davant la meva vida, 
perquè tot el que s’ha dit aquest 
matí ha ressonat en la meva 
vivència. A l’hora de parlar, 
aquesta tarda, comentava al 
Francesc: “Ben bé no sé què dir ni 
per on començar”; però una cosa 
que m’ha quedat molt clara aquest 
matí, i que assumeixo des de la 
meva experiència, és que la 
història de l’Església no es fa per 

la història de l’acció social, sinó per la història dels cristians que s’han deixat seduir per 
l’amor de Crist i que, en el lloc i en el moment, intenten donar resposta a aquesta crida 
d’amor, que és, en certa manera, viure el cristianisme. Des d’aquesta perspectiva, intentaré 
fer-vos cinc cèntims de la meva experiència com a Filla de la Caritat. Si he de parlar de tot el 
que les Filles de la Caritat estem intentant fer o des d’on col·laborem amb moltes persones 
que sou aquí, em quedaria curta i potser no ho sabria expressar. Per poder-vos explicar la 
meva experiència de caritat a la Companyia, us llegiré unes paraules que resumeixen 
l’espiritualitat i la mística dels fundadors: Vicenç de Paül i Lluïsa de Marillac, i que conformen 
el marc de referència del que després intentaré resumir. 

“Del Fill de Déu, les Filles de la Caritat aprenen que no hi ha misèria que puguin considerar 
aliena a elles. Crist interpel·la contínuament la Companyia a través dels seus germans i 
germanes que pateixen, dels signes dels temps i de l’Església. Múltiples són les formes de 
pobresa, múltiples també són les formes de servei; però només és un l’amor que Déu infon 
en les que ha cridat i ha aplegat.” 

Grup Sant Jordi de promoció i defensa dels drets humans: 
Caterina Verdera intervé en la taula rodona 
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Aquest marc de referència a mi m’ajuda a aterrar, a “posar terra en els nostres peus”, com 
deia Dolores Aleixandre, en aquest amor cristià. Podem concretar, com diu una altra 
afirmació, que “la regla de les Filles de la Caritat és Crist”. No hi ha res més. Us puc dir que 
la meva vida de Filla de la Caritat és un descobriment continu. Crec que no he arribat a 
copsar, i això que tinc molts anys, el que pot ser aquesta vida cristiana viscuda a la 
Companyia de les Filles de la Caritat, perquè mai s’acaba. I si el que empeny és Crist, és un 
mai acabar i un sempre sorprendre, estar sorprès del que et demana. Però, més que les 
obres en si —que és el que dèiem, que la història de l’Església no és història d’acció, sinó 
història d’una espiritualitat i d’una mística—, Vicenç i Lluïsa fan un pas més i ens diuen com 
ha de ser aquest servei. En primer lloc, ens diuen que, en la nostra espiritualitat (recull el text 
evangèlic de Jesús, quan es posa el davantal i renta els peus), nosaltres hem de ser les 
“criades dels pobres”. I també m’ha cridat sempre molt l’atenció el que una superiora general 
ens deia fa pocs anys, que la imatge de la criada avui —que s’ha perdut bastant— seria la 
d’aquella noia que neteja els lavabos d’un aeroport, que frega unes oficines públiques i la 
gent trepitja tot i estar moll i ningú li dóna les gràcies… Aquest seria l’esperit en què la Filla 
de la Caritat hauria de servir les persones que no han tingut la sort que nosaltres hem tingut. 
I ens senyalen  també les qualitats. Vicenç i Lluïsa ens diuen que amb una mirada de fe hem 
de veure Crist en els pobres i els pobres en Crist i els hem de servir amb dolcesa, 
compassió, cordialitat, respecte i devoció. Crec que amb això n’hi hauria prou, però hi ha 
dues coses que m’han sobtat molt aquest matí, perquè em tocaven molt a dins, potser 
perquè encara estic a les beceroles de tot això i ho veig com una exigència. Sant Vicenç ho 
diu molt clar: abans que la caritat és la justícia, però no la justícia social, sinó la justícia del 
voler de Déu. El misteri de l’encarnació és cabdal en Vicenç de Paül i Lluïsa de Marillac, 
perquè l’amor misericordiós de Déu es manifesta en el seu Fill; per això, quan els deixebles 
de Joan li pregunten: “Ets tu el Messies o hem d’esperar-ne un altre?” I Jesús els diu: “Aneu i 
digueu a Joan el que heu vist: els cecs hi veuen, els coixos caminen…” (Cf. Evangeli de 
Lluc). Amb aquest testimoni de Jesús podrem entendre l’evangeli, la realitat evangelitzadora, 
i això és el que he d’aportar a la meva vida. I en aquest panorama us he de dir que la meva 
vida ha estat un privilegi. Jo no sabia que la Companyia de les Filles de la Caritat em podria 
oferir tot això, ha estat un descobriment. He fet de tot: escola, campaments, he estat amb 
dones de la presó, m’he dedicat a la gestió, a la direcció, he estat amb dones del carrer, 

convalescents i malaltes, amb nanos de la presó muntant colònies… A mi, aquesta vocació 
que em demana concretar la meva vida com a resposta de caritat i amor, m’ha donat molt 
més del que podia esperar, i encara suposo que em donarà més. I anem fent amb altres 
companys, que són aquí, i amb qui tinc molt bona experiència, em refereixo als laics, tema 
que s’ha tractat una mica aquest matí, però que se n’ha parlat poc. Una de les meves grans 



7 

 

experiències és com aquesta caritat, aquest amor, es pot compartir, i el podem compartir en 
el servei i en la reflexió, amb els companys que són laics. Què vull dir amb això? Que el 
millor que m’ha passat, el primer de tot, és clar, és la meva cristiana, el meu pare i la meva 
mare (acabaré amb una anècdota del meu pare que ha marcat la meva vida), i que m’ha 
donat molt més del que podia esperar, en el sentit que paga la pena ser cristià. Però el que 
em dol, i aquesta fe la visc en l’Església, i estimo amb ànima, vida i cor l’Església de tots els 
que creiem en Crist… és que algunes vegades l’amor misericordiós de Déu queda entelat 
per altres històries. A mi els textos que us he citat al principi sempre m’han donat molta 
llibertat com a membre de l’Església. Recordo, sense anar més lluny, el Concili de la 
Tarraconense. Va haver hi un tema que ens va fer patir moltíssim, fins i tot em vaig sentir en 
l’obligació de posar-me davant d’alguns senyors bisbes per recordar-los que la meva manera 
de viure el cristianisme com a Filla de la Caritat és l’opció pels pobres. Però no l’opció 
preferencial; és l’única opció que puc fer, perquè és una qüestió de carisma i de justícia. 
Però quina justícia? Aquella de l’amor de Déu que vol que tots els homes tinguin el que 
necessiten per viure amb dignitat. I aquesta era la idea de Vicenç. Per això, la idea de 
Vicenç —quan dèiem avui que encara no hem compartit la meitat del que tenim—, que diu: 
“El que tu tens de més li manca a un pobre”. I una mare general, quan jo era joveneta, 
encara anava a la universitat, ens deia en una carta: “Penseu que cada foto que feu de més 
és un plat d’arròs menys que tenen els pobres”. Tot això és el que crec que fa que l’Església, 
que aquest missatge de Crist —com dèiem avui: fa dos mils anys— encara és viu, i aquesta 
consideració que els pobres són els que ens evangelitzen. Perquè això és veritat. Aquesta 
experiència l’he fet dins la Companyia i l’he anat entenent a mesura que em feia gran i he 
estat al costat de les persones que pateixen les conseqüències de les injustícies que 
nosaltres fem. I m’he adonat que són per a mi evangeli, perquè m’estan contrastant 
contínuament el privilegi que jo he 
tingut de la meva fe, la meva cultura, 
la meva salut, la família, viure en una 
Església, poder compartir en una 
comunitat el que dóna sentit a la 
meva vida… això també és 
importantíssim. Tot i que hi ha gent 
que ho està passant molt malament, 
tinc molta esperança que nostre 
Senyor continua sent l’amo de la 
història i s’està valent de tot això per 
escriure la historia de la salvació (és 
veritat que anem a un canvi de 
paradigma, gràcies a Déu). Estic convençuda que, si tots fóssim conseqüents amb el nostre 
cristianisme, arribaríem a fer front a la crisi; perquè, de mitjans, en tenim. Aquesta seria una 
mica la meva preocupació i el voler dir que l’esperança som els que creiem en Jesucrist. No 
únicament. No m’agrada posar adjectius a la caritat (cristiana, laica, científica, ecològica…, 
com quan es parlava aquest matí). Déu és caritat. Nosaltres hem tingut el do de la fe i hem 
de ser conseqüents amb aquest do. Tot el que hi ha de bo en el món és  manifestació de 
Déu. Jo ho crec així. On hi ha bellesa, bondat, entrega, justícia… hi ha Déu. Ho tinc 
claríssim. Per tant, us diria: endavant, perquè és la gran esperança del món, i entre tots ens 
en sortirem. I vull acabar amb una anècdota. De joveneta anava a unes monges i teníem un 
grup de teatre. Amb el que guanyàvem amb les representacions, visitàvem els pobres. Era al 
principi dels anys seixanta. Sóc mallorquina. Va ser un moment de molta immigració i al 
nostre barri hi havia habitatges protegits, “las viviendas del Generalísimo”, i en aquell grup 
de les monges, que teníem un patronat, visitàvem famílies per parelles. I jo i una altra 
companya teníem assignada una família amb cinc fills, i la senyora, que tenia un marit amb 
problemes d’alcohol, ens va explicar que tornava a estar embarassada. Quan vaig arribar a 
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casa, vaig començar a “despotricar” (era l’any 62 o 63) i el meu pare em va dir: “Calla, 
perquè tu als pobres els vols donar el pa i els negues la sal. Perquè tu ho tens tot i no saps 
de què estàs parlant; per tant, calla, que el pobre necessita el pa i la sal”. No em va dir res 
més; aquest comentari del meu pare, us ho prometo, m’ha marcat tota la vida; per tant, 
donem pa i sal. És el fet de tenir en compte cada persona, en la seva genuïna singularitat, 
com se’ns deia aquest matí. 

Moltíssimes gràcies. 

 

 
 
 

Josep Castellà per a 
Flama.info, 22 nov. 12 

Una trentena de monges 
de l'orde de les 
Missioneres de la Caritat, 
fundada per la Mare 
Teresa de Calcuta, que 
celebren el seu 62è 
aniversari, van visitar ahir 
la localitat de Verdú, per 
conèixer el bressol de Sant 
Pere Claver, l'Apòstol dels 
Negres. 

En el marc de l'església 
romànica de Santa Maria 
de Verdú, assistiren a una 

missa oficiada per Mn. Ramon Roca, rector de Verdú, explicant la història parroquial i els 
seus valuosos objectes de culte. Després feren un recorregut pel Santuari de Sant Pere 
Claver, especialment a la capella que conté la seva relíquia, on entonaren una pregària i 
càntics, acabant amb una visita al claustre on es troba el museu sobre la trajectòria i 
documentació del Sant. El guiatge i explicacions anaren a càrrec de Flavià Huguet i del 
president de l'Associació dels Amics de Sant Pere Claver, David Tous. 

L'expedició, procedent de Sabadell, on celebren uns exercicis i cursets, estava formada per 
una trentena de monges de divuit països, presidida per la Superiora Provincial, la germana 
Maria Docarmo, que també es desplaçà a 
la població de Montornès de Segarra. 
Visitaren la població i el cementiri 
modernista, atesos per Josep Foix, Joan 
Balcells i Ignasi Anglarill. Després de dinar 
al local social i compartir una estona de 
jocs i cants, l'expedició es desplaçà fins al 
Monestir de Poblet. 

Les Missioneres de la Caritat tenen 500 
cases repartides per tot el món amb un total 
de 5.000 monges que treballen en zones de 
especial pobresa, malalties i marginació. A 
l'Estat, tenen cases a Barcelona, Sabadell i 
Madrid. 

L’Orde de la Mare Teresa de Calcuta 
visita el Santuari de Sant Pere Claver de Verdú 
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L’acte inaugural del centenari se celebra dissabte 24 de novembre. Durant la Setmana 
Tràgica (juliol 1909), es va incendiar l’Escola Pia de Sant Antoni i els seus alumnes 
quedaren sense aules. Els escolapis llogaren locals al Passeig de Gràcia, números 7 i 5, a fi 
que els nens i joves no perdessin el curs. El que havia de ser temporal es transformà en 
definitiu. El 1912 es comprà la casa número 277 del carrer de la Diputació i naixia el Col·legi 
de Nostra Senyora de l’Escola Pia, que enguany celebra 100 anys. 

La primera vegada que hom entra al Col·legi de Nostra Senyora pot quedar sorprès per 
l'estructura de l'edifici: una antiga casa de veïns adaptada a la funció escolar. Avui ofereix 
estudis d'Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) i de Batxillerat en les modalitats d'Arts 
(Arts Escèniques i Arts Plàstiques) Ciències i Tecnologia i Humanitats i Ciències Socials. 

Actualment, l’escola compta amb 600 alumnes i 50 docents. Per les seves aules han passat 
personalitats com Sakya Tashi Ling , Superior del Monestir Budista del Garraf, l’escriptor 
Josep Maria Espinàs, el catedràtic d’Economia Arcadi Oliveres o el Prior de Poblet, Pare 
Lluc Torcal, o el científic i escolapi Ramon Maria Nogués, per citar-ne alguns. 

Acte inaugural 

Dissabte 24 de novembre, a les 12 del migdia, acte inaugural de les celebracions de l’Escola 
Pia Nostra Senyora, que tindran lloc al llarg de tot un any. En aquest acte de trobada dels 
membres de la comunitat educativa o antics membres, hi ha hagut lloc diferents actuacions 
musicals i una coreografia a càrrec d’alumnes de l’escola. També se celebrà la taula rodona 
Cent anys d’escola, perspectiva, coneixement i experiència, en què han participat 
l’historiador i arxiver de l’Escola Pia, el secretari general de la institució, així com professores 
i antigues alumnes del centre per parlar de les seves experiències. Ha estat el moderador 
Víctor Amela. 

Més informació  www.centenarinostrasenyora.cat 

L’Escola Pia de Diputació celebra 100 anys 

http://www.centenarinostrasenyora.cat/
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Madrid, 22 de noviembre de 2012 (IVICON).- Como cada año por estas fechas, la Unión 

de Superioras Generales de España y Portugal (USGEP) hemos tenido nuestra 

Asamblea en Fátima. Es la primera vez que como Constelación que formamos ambos 

países nos hemos acercado las Superioras Generales de España a Portugal. Esta 

propuesta se hizo el año pasado en nuestro Encuentro y la hemos ido gestando por el 

camino hasta que ha sido una realidad. 

El Encuentro en Fátima ha sido un gran regalo para todas. Hemos tratado asuntos de 

nuestra Constelación y el tema que nos ha convocado ha sido Jesús, la Esperanza que se 

redescubre y nos recrea por el camino. Una vez más, el texto de Emaús nos ha iluminado 

y nos sigue alentando en esta 

hora de la historia, donde 

queremos seguir “escuchando” 

tantos susurros y tantos gritos, 

unos de dolor y otros de alegría, 

como sacuden nuestras 

cotidianidades. Nos acompañó en 

la reflexión la Hna. Luisa María 

Almendra RSCM, disfrutamos con 

su compartir bíblico y la 

aproximación que nos hizo desde 

la Vida Religiosa. También 

tomamos más conciencia de 

cómo estamos organizadas a 

escala mundial y una 

presentación de ello nos abrió 

más nuestro corazón.  En cada 

encuentro, ponemos en común nuestro caminar como USGEP (memoria, economía, 

solidaridad…). Esta Asamblea, según nuestros Estatutos, fue Electiva, siendo reelegidas 

las mismas hermanas que venían coordinando hasta el momento. 

Al tener el Encuentro en este lugar tan significativo de Fátima hemos tenido la oportunidad 

de participar en celebraciones muy significativas, tanto en la Basílica de Nuestra Señora 

del Rosario como en el Santuario de la Santísima Trinidad, y también nos unimos a una 

nube de gente que, con gran fervor, participaba  en el rezo del rosario y en la significativa 

procesión de velas. Visitas a los lugares de Apariciones, Calvario Húngaro, casas de los 

Videntes fueron introduciéndonos en ese marco tan visitado por diferentes personas de 

pueblos y culturas diversas. Finalmente nos acercamos al Monasterio de la Batalla, donde 

el arte y la belleza se nos regalaron en derroche. 

Nuestras hermanas de Portugal han preparado todo nuestro itinerario con un cariño que 

nos ha sobrepasado y que ha permitido que vivamos estos días en profundidad, gustando 

de tanta vida, como se nos ha regalado de tan diferentes modos. La acogida en la casa de 

los Claretianos donde hemos permanecido ha sido entrañable, como si estuviéramos en 

nuestra casa, y los desvelos y mil detalles con los que nos han sorprendido en cada 

momento han dado un colorido y una calidez especial a nuestro Encuentro, en el que 

consideramos que nuestras relaciones y nuestras vivencias congregacionales se han 

enriquecido. 

Reunión de la USGEP en Portugal 
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Nuevamente agradecemos la acogida y el cariño a cada una de nuestras hermanas de 

Portugal y sus comunidades, que también se hicieron presentes, y finalizamos esta 

experiencia vivida con este canto que da sentido a lo que hemos experimentado en estos 

días y que hoy nos resuena con una música especial. 

¡Cómo he de agradecer tanta Gracia, tanto bien recibido, que el Señor nos ha concedido!  

Equipo de la USGEP 
 
 

 

 

 

El dissabte passat, 17 de novembre, La Salle Gràcia de Barcelona va acollir una trobada de 
voluntaris i col·laboradors amb motiu del 20è aniversari de la Fundació PROIDE, ONGD 
nascuda el 1992 de les escoles de La Salle Catalunya i dedicada a la cooperació pel 
desenvolupament i a la sensibilització, especialment en el camp de l'educació. Hi van acudir 
persones de diverses generacions que han col·laborat o col·laboren amb l'ONGD com a 
voluntaris, aquí o en un dels projectes de cooperació a Togo, Madagascar, Guatemala o 
Perú. 

L'acte central de la jornada fou una taula rodona moderada pel Gmà. Joan Carles Vázquez, 
director de la Fundació entre 1993 i 2006, sobre els projectes d'estiu en què hi van participar 
Àngel Domingo, delegat de SED a Catalunya; Irene Miranda, responsable de Rutes 
Solidaries de SETEM, i el Gmà. Felipe Garcia, missioner durant 28 anys a l'Àfrica. La 

celebració i el dinar de germanor fet 
per l'Associació de dones immigrants 
AOMI van concloure aquesta trobada 
programada amb l'objectiu de 
compartir-ho “amb tots aquells que 
heu col·laborat colze a colze d'alguna 
manera o altra al llarg dels darrers 
anys, fent possible que puguem estar 
celebrant aquest 20è aniversari”, tal 
com va afirmar Èric Díaz, director de 
PROIDE. 

El divendres van ser les escoles les 
que van fer-se partícips d'aquesta 
celebració. A totes les escoles i 
etapes educatives, el matí va 
començar amb una reflexió i diverses 

activitats al voltant de la trajectòria i objectius de PROIDE, recollits en el lema Molta gent 
petita, en llocs petits, fent coses petites, pot canviar el món. Aquesta frase també fou molt 
present a la cançó que va adaptar-se especialment per a la ocasió, una lletra que alumnes i 
docents havien d'entonar a la vegada a les 12.00 h. 

Aquestes dues iniciatives s'afegeixen als diversos actes de celebració que ja van començar 
el curs passat. Entre d'altres, es va publicar el llibre Llavors d'Esperança, amb l'experiència 
de diversos joves que van rebre una de les beques de la fundació, i la samarreta 
commemorativa de l’aniversari. Els actes continuen amb el concert solidari del cantautor Pep 
Sala, que presentarà la seva gira “25 anys de Sau” i que han organitzat conjuntament amb el 
Grup de Cooperació Aguiluchos. Serà el proper 29 de novembre a les deu de la nit al 
Col·legi La Salle Bonanova de Barcelona. 

Alumnes i voluntaris de La Salle celebren els 20 anys de la Fundació 
PROIDE 
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El proper dissabte 1 de desembre, 96è aniversari de la mort del germà Carles de 
Foucauld, la família espiritual del germà Carles a Catalunya ens trobarem per celebrar-ho i 
aprofitarem per compartir entre nosaltres i amb la comunitat parroquial de la Mare de Déu de 
la Salut de Badalona. També fem extensiva la invitació a tothom que vulgui apropar-se per 
conèixer-nos i compartir una estona de diàleg i de pregària.  

 

Ens trobarem a les 18 h, es projectarà un audiovisual, es farà una petita representació que 
ens ajudarà a conèixer el germà Carles i també tindrem un estona de diàleg.  
Continuarem a les 20h amb la celebració eucarística del primer diumenge d'Advent amb la 
comunitat parroquial. A les 21 h, acabarem amb un petit piscolabis i una estona per 
compartir.  

Per arribar a la parròquia la parada de metro més propera és la de La Salut ; també podeu 

baixar a les parades de Gorg o Sant Roc . Si veniu en cotxe desde Barcelona agafeu la 
sortida Sud-Sant Adrià. Aqui teniu la localització per Google Maps. 

Des d'aquest enllaços us podeu descarregar en la invitació i el cartell per si en voleu fer 
difusió.  
En aquest enllaç trobareu una breu biogràfia gràfica i amb textos del germà Carles.  
Esterem molts contents de poder-vos saludar personalment.  

 La família espiritual del germà Carles a Catalunya 

 
 
 
 

Aquestes són les cinc tandes d'Exercicis que tenim previstes al Casal de Pau (Arbúcies) per 
al proper any 2013. Més informació: www.casaldepau.org 
 

19-25 març (5 dies) Carles Marcet, sj 
24-3 juny (8 dies) Pare Jaume Boada 
15-24 juliol (8 dies) P. Domingo Escuder 
5-14 agost (8 dies) Josep M. Bullich, sj 
10-19 setembte (8 dies) Gabriel Villanova, sj 

96è aniversari de la mort del germà Carles de Foucauld 

Casa d'Espiritualitat de les Germanes de la Consolació 
5 tandes d'Exercicis 

http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=ca&geocode=&q=Passeig+de+la+Salut,+36-38,+08914+Badalona&aq=0&oq=Passeig+de+la+Salut+36-38,+08914-Badalona&sll=41.692152,1.746005&sspn=2.104145,4.108887&vpsrc=0&ie=UTF8&hq=&hnear=Passeig+de+la+Salut,+36,+08914+Badalona,+Barcelona,+Catalunya&ll=41.44144,2.227349&spn=0.008252,0.01605&t=m&z=16&iwloc=A
http://fraternatzaret.files.wordpress.com/2012/11/targeto.pdf
http://fraternatzaret.files.wordpress.com/2012/11/cartell_a4.pdf
http://wp.me/pNQuC-py
http://www.casaldepau.org/
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El Casal de Pau és un centre residencial 
multifuncional: casa de repòs, centre 
d'espiritualitat, casa de colònies, centre de 
convencions... situat a 3 km d'Arbúcies 
(Girona) ,en plena naturalesa, dins el Parc 
Natural del Montseny. 
Disposa de confortables habitacions 
(dobles i individuals), totes amb bany, i 
sales completament equipades segons les 
necessitats de cada grup. Internet wifi als 
espais comuns. 
Amplis menjadors interiors i exteriors on 
poder gaudir d'una magnífica cuina 
casolana d'elaboració pròpia (dieta 
normal, vegetariana, vegana...). 

 

 

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 càtering de l'acidH (Shuup Catering), 
per l'aportació econòmica de 25.00 €. 

Cal reservar plaça als telèfons 93 219 36 51 - 93. 
285 99 77 o al mail:  
comunicacio@acidh.org o bé realitzar l'ingrés 

econòmic, indicant-hi les dades personals, al compte corrent: Banc Sabadell: 0081-7011-19-
0001792582. 

L'aforament és limitat, prevaldrà l'ordre d'inscripció. 

 
 
 

 
Aquest acte s’organitza amb referència a la publicació del darrer llibre de 
l’autor «Diguem prou!», editat per Angle. Arcadi Oliveres és doctor en 
Ciències Econòmiques i professor del Departament d’Economia Aplicada 
de la UAB. Com a expert en relacions nord-sud i qüestions de 
desenvolupament i economia de la defensa, imparteix nombroses classes 
de màsters i postgraus en cooperació i desenvolupament. És president de 
Justícia i Pau, i en el terreny editorial ha publicat diversos llibres que podeu 
consultar a: http://www.claret.cat/ca/el-cafe-de-lautor-amb-arcadi-oliveres-0  

De ben segur que serà una ocasió única per conversar relaxadament amb un dels líders 
socials més reconeguts del nostre país. 

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

Llibreria Claret: 
«Cafè de l’autor» amb Arcadi Oliveres el dilluns 3 de desembre 

mailto:comunicacio@acidh.org
http://www.claret.cat/ca/el-cafe-de-lautor-amb-arcadi-oliveres-0
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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 Jornada de Formació Permanent amb el P. Bonifacio Fernández, claretià, director de 
l’Institut Teològic de Vida Religiosa a Madrid, amb nodrida assistència de públic, ha tractat 
sobre Creure per veure. Heus ací l’esquema de la seva intervenció. 
 

CREER ES… 
 

0. Introducción 
 

1.   Ver 

2.   Saber 
“Una fe que nosotros 
mismos podemos 
determinar 
no es en absoluto una 
fe”  
(Benedicto XVI) 

3.   Pertenecer 

4.   Nacer 

5.   Crecer 
- De la superficialidad a 

la profundidad 
- De la dispersión  a la 

integración 
- De la pasividad a la 

creatividad 
- Del egoísmo a la 

oblatividad 
- De la ortodoxia a la 

ortopraxis 

6.   Decrecer 

7.   Crear 

8.   Recrear 

9.   Contar 

10.  Confesar 
“No basta ser creyente,  
hay que ser creíble” (Pedro Casaldáliga) 

11.  Celebrar 

12.  Buscar 
“Fe es la virtud que nos hace sentir el calor del hogar mientras cortamos 
la leña” (Miguel de Cervantes) 

 
 

 

El P. Bonifacio Fernández, cmf, aprofundeix sobre el tema de la fe 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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AJUSTAR NUESTRA IMAGEN DE DIOS 
   

    “También en nuestros días la fe es un don que hay que volver a 
descubrir, cultivar y testimoniar” (Benedicto XVI, en la Epifanía de 2010) 

 

0. Introducción: buscadores de Dios 

1. ¿En qué Dios creo? ¿A qué Dios busco? 

2. El Dios disfrazado 

3. Imágenes anticuadas de Dios 

4. La mediación del rostro de Dios 

5. Ajustar la imagen de Dios 
5.1. Buscadores de Dios y no sólo de espiritualidad 
5.2. La horizontalidad y la verticalidad 
5.3. De mi Dios al Dios de todos 
5.4. Dios en un universo distinto 
5.5. Dios en un mundo plural 
5.6. Dios que justifica por la fe 

6. El Dios en quien yo creo 
 

 
 

«Sucede hoy con frecuencia que los cristianos se preocupan mucho por las consecuencias 
sociales, culturales y políticas de su compromiso, al mismo tiempo que siguen considerando 

la fe como un presupuesto obvio de la vida común. De hecho, este presupuesto no sólo no 
aparece como tal, sino que incluso con frecuencia es negado. Mientras que en el pasado era 

posible reconocer un tejido cultural unitario, ampliamente aceptado en su referencia al 
contenido de la fe y a los valores inspirados por ella, hoy no parece que sea ya así en vastos 

sectores de la sociedad, a causa de una profunda crisis de fe que afecta a muchas 
personas» (Porta Fidei, 2). 
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Dijous, 29                                                                             
 
CONFERÈNCIA SOBRE “L’ESGLÉSIA DESPRÉS DEL CONCILI VATICÀ II” 
Organitza: Fundació Joan Maragall 
A càrrec de: Juan Maria Laboa, de la Universitat Pontifícia de Comillas 
Lloc: Facultat de Geografia i Història de la UB, c. Montalegre, 6, Barcelona 
Hora: 19 h 
Més informació: tel. 934 880 888; www.fundaciojoanmaragall.org 
 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DONDE EL EVANGELIO TE LLEVE. EVANGELIO Y VIDA 
FRENTE A FRENTE, DE JUAN ZAPATERO 
Lloc: Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret, c. Roger de Llúria, 5, Barcelona 
Hora: 19 h 
 
 CURS SOBRE “PROFETES I TESTIMONIS 
DAVANT LES CRISIS”. Sessió sobre “Els 
testimonis de resistència enfront de la dictadura 
del nazisme: Etty Hilesum” 
Dies: 18 i 25 d’octubre; 8, 15, 22 i 29 de novembre i 
13 de desembre 
A càrrec de: José I. González Faus 
Lloc: Cristianisme i Justícia, c. Roger de Llúria, 13, 
Barcelona 
Hora: de 19.30 a 21 h 
Més informació: tel. 933 172 338; a/e: 
info@fespinal.com 

 
5a SETMANA BÍBLICA “LA PORTA DE LA FE”. 
CONFERÈNCIA SOBRE “LA FE DE LA BIBLIA” 
A càrrec del: P. Hernán Pereda 
Lloc: Parròquia Mare de Déu de la Medalla Miraculosa, c. Consell de Cent, 110, Barcelona 
Hora: 20.30 h 
Més informació: tel. 652 078 868; a/e: quimil66@yahoo.es 
 
Dissabte, 1 de desembre 
 
CONFERÈNCIA SOBRE “UNA PROPOSTA SAMARITANA EN TEMPS DE CRISI” 
Organitza: Casal Loiola 
A càrrec de: José Laguna 
Lloc: c. Balmes, 138, Barcelona 
Hora: 17 h 
Més informació: tel. 934 156 434; a/e: info@casalloiola.org 
 
Diumenge, 2 
 
RECÉS D’ADVENT PER ALS INSTITUTS DE VIDA CONSAGRADA 
A càrrec del: Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach 
Lloc: Seminari Conciliar de Barcelona, c. Diputació, 231, Barcelona 
Hora: de 10.15 a 19 h 

Agenda 
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Inicis de la Comissió DIM Ibèrica 
 

L’estiu del 1987, del 23 d’agost al 16 de setembre, va 
tenir lloc el Tercer Intercanvi Espiritual Est-Oest, en què vint-i-
tres monjos i tres monges budistes zen japonesos van venir a 
viure en nou monestirs benedictins i cistercencs de diversos 
països d’Eupora occidental. 

El monestir de Montserrat va ser invitat a participar-hi, 
acollint durant dues setmanes dos d’aquests monjos: Genshô Hôzumi Roshi i Genkai 
Sugimoto. 

El P. Abat Cassià M. Just va encarregar al germà Bartomeu d’ocupar-se d’acollir-los. 
Ell, no tenint cap experiència en el diàleg interreligiós, es va posar en contacte amb el 
P. Pierre de Béthune, responsable del DIM a Europa. Aquest li va enviar un exemplar del 
llibre de Benoît Billot, Voyage dans les monastères zen (Desclée de Brouwer, 1987), en el 
qual explica el “Segon Intercanvi Espiritual Est-Oest”, quan, l’octubre de 1983, tretze monjos 
i dues monges de diversos monestirs benedictins o cistercencs, acompanyats d’un marista i 
d’un dominic, van passar un mes al Japó. Per comprendre la significació d’aquesta 
experiència, li va ser molt important la Conferència de Mons. Pietro Rossano, Secretari del 
Secretariat pels no-cristians, al Congrés d’Abats, a Roma, al setembre de 1980: Dialogue 
des moines chrétiens avec les moines non-chrétiens. Possibilités et difficultés (cf. Bulletin de 
l’AIM. Núm. 29 – 1980, p. 58-67). 

De l’experiència viscuda en l’acolliment de Genshô Hôzumi Roshi i Genkai Sugimoto i 
després de la trobada a Roma de tots els participants en el “Tercer Intercanvi Espiritual”, el 
germà Bartomeu va publicar un article: Acolliment de monjos budistes zen japonesos en 
monestirs benedictins i cistercencs d’Europa (Montserrat. Butlletí del Santuari. Núm. 18 i 19, 
febrer-désembre 1987, p. 38-50). I encara: Encontre Intermonàstic a Montserrat (Montserrat. 
Butlletí del Santuari. Núm. 30, maig-agost 
1991, p. 34-49), traducció d’un article 
publicat a Buddhist-Christian Studies 10 
(1990) 189-208, amb dos articles dels dos 
budistes acollits a Montserrat. 

Tres anys més tard hi va haver el 
“Quart Intercanvi Espiritual Est-Oest”. El 
germà Bartomeu, en un grup de catorze 
religiosos i sis religioses, la majoria monjos 
i monges, va passar un mes al Japó. En va 
publicar novament un article: Quart 
Intercanvi Espiritual Est-Oest (Montserrat. 
Butlletí del Santuari. Núm. 29, gener-abril 
1991, p. 16-35). 

Per suggeriment del P. Pierre de 
Béthune, després d’aquests Intercanvis, es va posar en contacte amb tots els monestirs 
benedictins i cistercencs d’Espanya i Portugal, enviant-los circulars per compartir aquesta 
experiència i invitant-los a formar part d’una Comissió Ibèrica del DIM. I recomanà com a 
informació de fons el Butlletí de l’AIM n. 40 (1986): Programme pour le dialogue inter-
religieux monastique. 

A petició de Mns. Fitzgerald, i com a representant del Consell Pontifici per al Diàleg 
Interreligiós, el 9 de juny de 1992, va presentar el document “Diàleg i Anunci” a les “VIII 
Jornades Interconfesionales” a Madrid. 

Crònica dels 25 anys del DIM (Diàleg Interreligiós Monàstic) IBÈRIC 
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El P. Pierre de Béthune el va invitar a la reunió anual de les Comissions DIM d’Europa 
el 20/21 de juny de 1992. 

El 5 de setembre del mateix any la M. Abadessa de Sant Pere de les Puel·les el va 
invitar a presentar totes aquestes experiències a les abadesses benedictines reunides al 
monestir de Jaca, el 5 de setembre del 1992. Molt aviat va seguir una invitació ben explícita 
a poder formar la Comissió del DIM a la nostra Península. 

 
1992: Hi va haver una primera reunió al monestir de benedictines de Saragossa, el 

setembre de 1992, d’alguns monjos i monges que havien manifestat el seu interès o que 
havien estat proposats pels seus respectius abats o abadesses: la Gna. Rosa Mª Parra, de 
Saragossa, el P. Ramón Álvarez, de Silos, la Gna. Glòria Nogué, de Vallbona, i la Gna. 
Griselda Cos, de Puiggraciós.  

Des de llavors vam tenir cada any una reunió en algun dels nostres monestirs, mentre 
el germà Bartomeu anava enviant petites circulars informatives a tots els monestirs de la 
nostra Península que foren ja la llavor del nostre futur Butlletí. 

 
1994: S’incorporen a la Comissió Ibèrica el P. Luis Aranha de Singeverga i la Gna. 

Pilar Pisonero de Tulebras. 
 
1995: Trobada de la Comissió DIM 

Europea a Montserrat els dies 22-23 d’abril. 
Hi vam participar els membres de  la 
Comissió Ibèrica. Fou invitat a comunicar-
nos la seva experiència de diàleg in 
terreligiós monàstic amb el món musulmà al 
cor d’Algèria, el P. Christian de Chergé, 
Prior del monestir de Tibhirine. Ens va 
commoure quan ens explicava els moments 
forts que hi vivien, amb tensions i 
persecucions... 

Agost del 1995: El P. De Béthune 
comunica al Gmà. Bartomeu que com que 
ha de seguir de Secretari General del DIM 

la Gna. Marie-Bruno Colin serà en endavant la responsable de la Comissió DIM Europea, és 
del monestir de “La Paix Notre-Dame” de Lieja. 

 
1996: Es publica a la nostra Península un “Índex de Documents del Magisteri Pontici” 

sobre Diàleg Interreligiós.  
 
1997: El germà Bartomeu Ubach va tenir de deixar la responsabilitat del DIM Ibèric. 

La comissió demanà a la germana Rosa Mª de la Parra que mentrestant prengués el seu 
relleu. Tots crèiem que ella era la que estava més preparada i li donàrem tot el nostre suport 
perquè ho pogués fer de gust.  

Al mes de juliol del 1997 va sortir el primer Butlletí Ibèric Núm. 0.  Es va crear un 
anagrama que fou perfilant entre tots. El P. Ramon Álvarez, de Silos, féu un gest de 
solidaritat amb els monjos derviches de Bòsnia a través de l’Ambaixador de Bòsnia a 
Espanya. (IX 1997) 

Continuaren les reunions del DIM a Saragossa. La darrera fou una mica trista, ja que 
calgué acceptar que el P. Ramón Álvarez no podia continuar com a membre de la Comissió 
del DIM.  
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El P. Lino Marquez Correira, no obstant això, fou enviat pel seu abat, el P. Luis 
Aranha de Singeverga, per tal que el suplís a ell, a qui era impossible continuar com a 
membre de la Comissió. Seguiríem endavant amb coratge! 

 
1998: En una carta de l’11 de maig el P. Lino ens confirmà que a Portugal tindríem un 

altre membre viu i valuós: Irma Maria Reis Catarino, del monestir de Santa Escolastica de 
Roriz, per a ser membre del DIM. 

El P. Lino assistí, com a representant Ibèric, a la reunió europea de l’any 1998 que 
tingué lloc a Meschede, Alemanya i a Douai l’any 1999.  

 
1999: Al monestir de Santa Escolàstica de Roriz, els dies 24-28 de febrer, hi hagué 

canvi de responsable: la germana Rosa Mª de la Parra que havia exercit aquest servei amb 
gran competència va demanar el relleu. Aquest el prengué la germana Griselda Cos d’acord 
amb l’elecció de la Comissió.  

 
2000: Reunió de la Comissió a Tulebras. Persones contacte de la Península 

Ibèrica: Es decidí de fer una carta a tots els abats i abadesses del territori ibèric invitant-los 
a entrar una mica més en la causa del diàleg interreligiós monàstic, dedicant un membre de 
la seva comunitat com a persona-contacte que pugui col·laborar en aquesta tasca. Van 
respondre positivament 35 monestirs.  

Aquest any, per primera vegada la germana Griselda, com a responsable del DIM 
Ibèric, participà a la Reunió Europea que tingué lloc a Subiaco i Roma. 
  

2001: La nostra Comissió reunida al Monestir de Sant Pere de les Puel·les de 
Barcelona tingué un encontre amb el Grup de Diàleg Interreligiós del Centre UNESCO de 
Catalunya. 
 A la Reunió Europea que tingué lloc a l’Abadia d’Orval hi van assistir la germana 
Griselda Cos i Irma Maria Reis, que l’acompanyà com a traductora del francès. 
 El Centre UNESCO de Barcelona va demanar a la germana Griselda de col·laborar en 
la preparació del PARLAMENT DE LES RELIGIONS DEL MÓN que tindria lloc a Barcelona 
l’any 2004. En aquesta preparació li demanaren que presentés el DIM al Consell de Chicago 
per al Parlament. 

  
2002: Entra a formar part de la Comissió el 

germà Ramon Oranias del Monestir de Montserrat, 
Barcelona.   

La reunió de la Comissió aquest any tingué 
lloc a Madrid, on assistiren la germana Bruno Mª 
Collin, responsable de la Comissió Europea, amb la 
qual tinguérem una trobada totes les persones 
contacte que hi pogueren venir de la nostra 
Península. L’endemà visitàrem la Mesquita de 
Madrid, on vam viure tot un matí d’encontre 
interreligiós i d’oració amb els musulmans que hi 
van poder assistir.  

 El desembre del 2002, en nom del DIM, es féu una acció solidària interreligiosa vers 
els nostres germans monjos i monges del Tibet enviant unes cartes als monjos que viuen a 
Dharamsala exiliats del Tibet. I una altra al Dalai Lama manifestant-los la nostra comunió i 
dient-los que havíem escrit al Comitè del Ministeri d’Assumptes Religiosos de Pequín, al 
Consolat de la República Popular Xina de Barcelona i una altra a l’ambaixada de Madrid 
demanant el respecte del la llibertat religiosa i especialment per a ells, monjos i monges 
budistes tibetans. El Dalai Lama ens va escriure dues vegades agraint el nostre gest. 



20 

 

 2003: Trobada de la Comissió al Monestir de Santa Mª do Mar, Sassoeiros – Lisboa.  
Es va plantejar la possibilitat d’agrupar en 4 subregions (o subcomissions) les persones 
contacte per tal que les trobades poguessin ser més factibles. Es feren unes cartes per a les 
persones que podrien ser les responsables de cada subregió per facilitar les trobades, els 
desplaçaments i el cost dels viatges. 
 Les persones a qui vam demanar si podien acceptar el nomenament de responsables 
d’aquestes subcomissions foren la Mare Blanca Blanco, del Monestir de San Pelayo de 
Santiago de Compostela, la Gna. Mª Gratia Balagot, benedictina missionera de Tutzing, i la 
Gna. Gertrudis Argenté, benedictina del Monestir de Sant Pere de les Puel·les. Per la 
SubComissió del Nord s’havia demanat a la Gna. Maribel Díez, cistercenca del Monestir de 
Ntra. Sra. De Vico Arnedo, que, en principi, la seva abadessa digué que sí, però que en 
aquells moments estava malalta. Cal dir que aquest projecte no va prosperar.  

 
2004: Parlament de les Religions del 

Món a Barcelona. Fou un esdeveniment 
important pel DIM de Catalunya en el qual 
vam participar molt activament i al qual 
vingueren també monjos d’altres regions de la 
Península. Aquest esdeveniment fou narrat en 
una Crònica del Butlletí Núm. 17. 

 
2005: Vam iniciar el Grup Contemplatiu 

Interreligiós que ja s’havia constituït en la 
preparació del Parlament de les Religions del 
Món l’any 2004. 

En la Trobada Europea que tingué lloc 
a En Calcat els dies 10-14 d’octubre, Sor 
Bruno-Marie Colin, responsable de la 

Comissió Europea des de l’any 1995, demanà, a causa de la seva greu malaltia, de ser 
reemplaçada. Fou nomenat el germà. Daniel Pont d’En Calcat. 

 
2006: El P. Lino Moreira, del Monestir de Singeverga, Portugal, va assistir al X 

Intercanvi Espiritual Est-Oest. La seva experiència es troba narrada al Butlletí 19, pàg. 27. 
Aquest any entra a formar part de la nostra Comissió el germà José Luis Navarro de 

la Comunitat de Sta. Mª de Huerta. 
També fou l’any que la germana Griselda deixés la responsabilitat de la Comissió i en 

prengué la torxa el germà Ramon Oranias.  
Aquest mateix any vam començar a organitzar els Cursos de Formació Interreligiosa 

juntament amb l’ISCREB al Monestir de Montserrat. 
 
2007: El P. William Skudlarek, osb, va prendre també el relleu al P. Pierre Béthune 

com a secretari general del DIM-MID. És monjo benedictí del Monestir de Saint John de 
Minnesota. 

 
2008: Al germà José Luís Navarro se li ha demanat de formar part de la Comunitat de 

Midelt, al cor del Marroc, des d’on viu el seu dia a dia del diàleg interreligiós amb l’Islam.  
 
2009: El DIM s’obra als laics de Madrid que demanen ser persones-contacte i 

aprofitar-se d’una animació interreligiosa des d’un encontre a l’any amb formació i intercanvis 
amb el desig de crear llaços de comunió.  
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2011: Alguns membres de la 
Comissió Ibèrica vam participar en la 
Trobada Europea que aquest any 
tingué lloc a Santiago de 
Compostel·la.  

El germà José Luis Navarro va 
participar en la XXXIII Setmana 
d’Estudis Monàstics a través d’un Cine 
fòrum sobre la pel·lícula “De Dioses y 
hombres”. 

2012: Aquest any la nostra 
trobada Ibèrica tingué el goig 
d’integrar a la Comissió  dos membres 
nous: la germana Mª Carmen Reales, 
del Monestir de la Fuensanta, Múrcia, i 
la germana Ernestina Álvarez, del 

Monestir de Santa Mª de Carbajal, enviades per les seves respectives abadesses.  
Al germà Ramon Oranias li ha arribat el moment de demanar de traspassar la torxa de 

la seva responsabilitat de la Comissió del DIM Ibèric que ha mantingut durant 7 anys amb 
tota fidelitat i competència. Fou el dia 9 de maig del 2012, a la reunió que tinguérem a la 
Comunitat de Santa Mª de Carbajal, León. D’acord amb tots els membres de la Comissió, es 
va elegir el germà José Luis Navarro de Midelt.  

Cal remarcar que el nostre butlletí Ibèric en endavant i després del número 31 ja no 
serà publicat en paper i en endavant es podrà contactar amb nosaltres a: 
www.dimiberico.org. 
 

 

 

 

 

 

1- La presència encarnada en el món i testimoni de vida dels 
cristians com a fonamental;  
 
2- diàleg acollidor amb llunyans i allunyats de la fe, parlant 
de Jesús amb naturalitat juntament amb la manifestació de 
les raons per creure;  
 
3- anunci explícit de Jesucrist;  
 
4- procés de la iniciació cristiana que inclou la catequesi 
sistemàtica i la (re)introducció mistagògica a la vida 
sacramental;  
 
5- entrada en la comunitat o renovació del sentit de 
pertinença,  
 
6- això durà a formes d’apostolat organitzat, 
 
7- i, com a conseqüència de tot l’anterior, la renovació de la humanitat, compromesos amb 
els homes de bona voluntat perquè no creixin la maldat i la injustícia a les estructures 
humanes. 

Set elements imprescindibles per a un procès d’evangelització integral 

Xavier Morlans 

http://www.dimiberico.org/
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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 H. Miquel Martín Rodrigo, Germans de Sant Joan de Déu 

3 
Títol “Tened siempre caridad” 

Data 10 de noviembre de 2012, dissabte  

Font VIII Jornada Grup Sant Jordi de promoció i defensa dels drets 
humans, celebrada a Barcelona 

 

Trobareu la conferència en el document annex a la tramesa de l’Horeb. Bona lectura. 
 
 
 

 
(La Salle - 24/11/2012) La Salle 
Tarragona ofereix des d’aquest curs una 
activitat extraescolar d'emprenedoria i 
tecnologia amb l’objectiu de crear una 
empresa simulada que gestionarà un canal de 
televisió, tant a nivell tècnic, periodístic i també 
empresarial. Per fer-ho, el centre ha adequat 
un espai que acollirà un auditori, una sala de 
reunions, una zona de treball amb ordinadors i 
un petit plató. Des de La Salle Tarragona 
asseguren que “el context de crisi actual 

exigeix a les escoles una aposta decidida i compromesa amb la innovació que comporti als 
alumnes exigència, esforç, creativitat i compromís”, per això La Salle Tarragona ha posat en 
funcionament “TV La Salle TGN”, amb l’objectiu que esdevingui “una eina per a formar els 
alumnes en l’emprenedoria i l’assumpció de reptes personals”. 

A partir del novembre es començaran a crear els continguts, basats en tot el que succeeix 
dia a dia a l'escola, i a mitjan de mes ja es disposarà d'una "graella de programació" estable 
setmanal. Més endavant s’intentarà incorporar notícies relacionades amb l’actualitat de la 
ciutat, taules de debat i reportatges. Els mateixos alumnes seran els que crearan els 
programes i també els responsables de la redacció, de la producció i de l’estructura tècnica. 

Per tirar endavant tot aquest projecte, s’han activat dues eines. La primera permetrà penjar 
vídeos, enllaços i treballs propis per a compartir, és el vídeo sota demanda (VOD). La 
segona és un canal real on poder emetre 24 hores a través d’Internet, així com fer 
connexions en directe. A escala tècnica, aquest programari permetrà la realització de 
continguts amb tres càmeres situades al plató i fins i tot fer ús d’un croma que permet 
substituir un fos de color verd per imatges diverses, que queden situades darrere dels 
presentadors com a nou fons.  

 

El Servei de Documentació ens porta avui la conferència del G. Miguel 

Martín sobre: “Tened siempre caridad” 

La Salle Tarragona estrena canal de televisió propi 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
http://www.lasalle.cat/
http://www.lasalletarragona.cat/
http://www.lasalletarragona.cat/
http://www.livestream.com/lsttectv
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(OHSJD, 21/11/2012) Sant Joan de Déu crea 365 batecs, una aplicació on line adreçada 
sobretot a escoles (també a famílies i educadors en el lleure/en valors) on a través de vídeos 
d'usuaris, voluntaris, professionals i famílies… ens permet conèixer casos concrets de 
persones en situació vulnerable. 

365 batecs s'obre gratuïtament a Internet amb la voluntat d'aportar valors i continguts 
pedagògics per treballar a l'aula o en família. 

Aquesta eina ofereix vídeos d’usuaris, professionals, famílies, voluntaris..., que 
s'acompanyen de material pedagògic per fomentar el treball personal i a l'aula amb els més 
joves. Els continguts de la proposta s'han desenvolupat en col·laboració amb el GREM (Grup 
de Recerca en Educació Moral de la Universitat de Barcelona) i han estat validats per una 
Comissió d'experts del sector educatiu. 

Es tracta d’un recurs pedagògic que permet ampliar el camp d’influència del 
programa Escola Amiga, amb el qual professionals i usuaris dels centres van a les escoles a 
fer xerrades i activitats de mobilització per recaptar fons. Porta el batec a l'aula, el projecte 
pedagògic de 365 batecs, ofereix 3 nivells d'actuació: El primer, "Un batec que fa 
pensar". Inclou exercicis breus per treballar la comprensió crítica a partir de cada testimoni. 
El segon, "Escolta, reflexiona i actua". Inclou una unitat didàctica per a treballar cada àmbit. 
Les unitats consten d'activitats d'aproximació a la realitat, d'anàlisi i reflexió i propostes 
d'acció. Finalment, "Per seguir bategant". Inclou altres recursos d'interès per aprofundir en 
cadascun dels àmbits. 365 batecs ja va engegar el curs 2010-2011 en prova pilot, restringida 
a uns quants centres educatius i a dia d’avui es fa extensible a tota la societat. El proper 4 de 
desembre es farà la presentació del projecte. 

 
 

 

 

La Salle 17/11/2012 - Iniciada el curs passat, aquest any es consolida la Trobada de Missió 
Compartida Àgora La Salle, oberta a totes les persones que integren avui la Missió en el 

365 Batecs que transmeten els valors de Sant Joan de Déu 

Àgora La Salle: “Caminem, compartim, creixem” 

http://www.ohsjd.es/
http://www.365batecs.org/
http://www.obrasocialsantjoandedeu.org/ca/docencia/ja-pots-consultar-a-la-xarxa-el-recurs-pedagogic-batecs
http://www.obrasocialsantjoandedeu.org/ca/sensibilizacion/programa-escola-amiga
http://www.lasalle.cat/assistencia
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context del nostre sector.  “Caminem, compartim, creixem”  ha estat novament el lema de 
l’Àgora, amb la pretensió que sigui una festa de la missió que compartim i esdevingui un 
espai de reflexió del futur per on volem caminar. En aquesta ocasió, la trobada s’ha fet a La 
Salle Sant Celoni el 24 de novembre i ha 
comptat amb la participació del germà 
Josep Guiteras, provincial de La Salle 
Catalunya, i del germà Thomas Johnson, 
vicari general de l’Institut, que ha ofert als 
assistents la videoconferència La missió 
compartida avui. Reptes de futur i 
bones pràctiques. Una de les novetats 
d’aquesta edició és l’Àgora Kids, una 
proposta de lleure per als infants i joves, 
fills i filles dels assistents a la trobada. 

 

 

 

Data: dissabte, 1 de desembre, de 9.45 h a 13 h. 
Lloc: Parròquia de Sant Agustí. Carrer Hostal de la Bordeta, 3. La 
Bordeta. Lleida.  
Ponència: Joan Viñas Salas, director acadèmic de la Pontifícia i 
Real Acadèmia Bibliogràfico-Mariana.  
 
09.45   Arribada 
10.00   Ponència del Sr. Joan Viñas: "L'esperança davant la crisi de 
l'Església" 
10.45   Piscolabis 
11.15   Pregària personal 
12.00   Eucaristia 

 

 
A  tu, Senyor, elevo la meva ànima.  
En tu confio, Déu meu: que no en tingui un desengany,  
que no se n'alegrin els meus enemics.  
No s'enduran un desengany els qui esperen en tu.  
Salm 25,1.3 
 

Amb aquest plany de confiança, comencem l’Advent. No 
s’enduran un desengany tots els que, al llarg dels temps, 
han esperat en Déu.  
Malgrat tots els mals i els sofriments dels humans, Déu 
no fallarà; per això li elevem la nostra ànima. 
 

Que tingueu un Advent ple d’esperança que al final 
esclati amb la Llum viva del Nadal. 

 
 

Delegació diocesana de Vida Consagrada: 
reunió de religioses i religiosos a l’inici de l’Advent 

Advent, temps d’esperança 

http://www.lasallesantceloni.cat/joomla/3/index.php
http://www.lasallesantceloni.cat/joomla/3/index.php
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Fundació de l’Escola Cristiana de Catalunya 26.11.2012, núm. 448  

Les eleccions catalanes d’ahir han deixat 
un parlament més fragmentat, no pas 
pel nombre de forces polítiques 
parlamentàries, que en seguiran sent set, 
sinó perquè la primera i la segona (que ha 
canviat respecte la legislatura anterior) 
tenen menys escons.  

Els dos eixos sobre els quals pivota la política catalana, el nacional (sobiranisme - 
centralisme) i el social (allò que encara resta de la clàssica oposició dreta - esquerra) 
configuren una situació molt plural. No és objecte d’aquest butlletí fer anàlisi política, però sí 
orientar sobre la situació de la política educativa. Les conseqüències dels resultats 
electorals d’ahir sobre aquest àmbit encara són difícils d’escatir però, per començar, 
se’ns dibuixa ja aquest panorama de major fragmentació parlamentària, que pot influir 
en la mateixa configuració de l’executiu.  

D’altra banda, la política recentralitzadora del govern espanyol no sembla que s’hagi 
d’aturar, ans al contrari. Aquesta política, en la situació de profunda crisi que vivim, 
accentua l’ofec econòmic de Catalunya i, particularment, de la Generalitat de 
Catalunya. Les dificultats econòmiques, per tant, persistiran o s’agreujaran. Passat els 
cicles electorals de Galícia, el País Basc i Catalunya, es tornarà a parlar del rescat de 
l’economia espanyola.  

Tot plegat incidirà en l’economia de les escoles. Ens podem trobar forçats a prendre 
mesures encara més excepcionals de les que hem pres fins ara. Si algú encara 
esperava des de la resistència, més o menys arrecerat, que la crisi amainés i que les coses 
tornessin a ser “com abans”, ja pot començar a buscar la manera d’adaptar-se a la nova 
situació, a anticipar-se a les dificultats creixents i a transformar la realitat abans no li 
passi per sobre. 
 
 

 

Flama.info – 
23|11|2012 
L'Agrupació 
Sanitària Sant 
Joan de Déu-
Hospital Clínic 
ha estat 
distingida amb 
el premi TOP 
20 al millor 
centre de referència nacional i estatal per la seva gestió durant el darrer any. Els Top 20 són 
els guardons que l'empresa especialitzada en estudis de mercat sanitaris Iasist atorga cada 
any als centres amb els millors indicadors de qualitat, funcionament i eficiència. És la 
dotzena vegada que l'Agrupació Sanitària Sant Joan de Déu-Hospital Clínic rep aquest 
reconeixement. 

L’Agrupació Sanitària Sant Joan de Déu-Hospital Clínic 
rep un any més el premi TOP 20 

Per a les escoles, un panorama polític més complex en el dia a dia 
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  2012   DESEMBRE 
1 ds. Bisbat de Lleida (Delegació de la Vida Consagrada): celebració de l’Advent 

2 dg. Primer diumenge d'Advent 

2 dg. 
Arquebisbat de Barcelona (Delegació de Vida Consagrada): recés d’Advent, 
dirigit pel Sr. Cardenal per a les religioses 

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

14 dv. SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos) 

15 ds. CEVRE: trobada d'Advent 

16 dg. 
Bisbat de Terrassa (Delegació de Vida Consagrada): Vespres al monestir 
contemplatiu de les Dominiques de Sant Cugat del Vallès 

17 dl. CEVRE: fi de classes de formació inicial - primer trimestre 

18 dt. Junta Directiva URC 11.00 

 

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  

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com%20/%20Informatiu:%20horeb.urc@

	Gran activitat de la vida religiosa:fe, reflexió, empatia i compromís
	119 reunió d’Abats i Provincials a Montserrat
	José Rodríguez Carballo, ofm,nou president de la Unió de Superiors Generals
	Reunió de periodistes i caps de comunicació de les institucions religioses de l’URC
	Missa d’acció de gràcies per la canonització de la Mare Sallés
	Grup Sant Jordi de promoció i defensa dels drets humans:Caterina Verdera intervé en la taula rodona
	L’Orde de la Mare Teresa de Calcutavisita el Santuari de Sant Pere Claver de Verdú
	L’Escola Pia de Diputació celebra 100 anys
	Reunión de la USGEP en Portugal
	Alumnes i voluntaris de La Salle celebren els 20 anys de la Fundació PROIDE
	96è aniversari de la mort del germà Carles de Foucauld
	Casa d'Espiritualitat de les Germanes de la Consolació5 tandes d'Exercicis
	ACIDH: Sopar col·loqui amb el Sr. Miquel Roca i Junyent
	«Cafè de l’autor» amb Arcadi Oliveres el dilluns 3 de desembre
	El P. Bonifacio Fernández, cmf, aprofundeix sobre el tema de la fe
	Agenda
	Crònica dels 25 anys del DIM (Diàleg Interreligiós Monàstic) IBÈRIC
	Set elements imprescindibles per a un procès d’evangelització integral
	El Servei de Documentació ens porta avui la conferència del G. MiguelMartín sobre: “Tened siempre caridad”
	365 Batecs que transmeten els valors de Sant Joan de Déu
	Àgora La Salle: “Caminem, compartim, creixem”
	Delegació diocesana de Vida Consagrada:reunió de religioses i religiosos a l’inici de l’Advent
	Advent, temps d’esperança
	Per a les escoles, un panorama polític més complex en el dia a dia
	L’Agrupació Sanitària Sant Joan de Déu-Hospital Clínicrep un any més el premi TOP 20
	Calendari URC
	Contacta amb nosaltres

