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Conferència del P. Josep Maria Abella, superior general dels Missioners
Claretians i vicepresident de la Unió de Superiors Majors (USG)

La Fundació Claret, amb la col·laboració de l’URC, Unió de Religiosos de Catalunya, us
conviden a la conferència
Data
Hora
Lloc
Ponent
Tema
Entrada

Dijous 13 de desembre de 2012
A les 19 hores
Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret ● Barcelona
P. Josep M. Abella
La nova evangelització, temps de conversió per a l’Església, temps d’esperança
per al món
Lliure
P. JOSEP M. ABELLA
Superior general dels Missioners Claretians i vicepresident de la
Unió de Superiors Majors (USG).
El Pare Josep Abella, pare sinodal del Sínode sobre la Nova
Evangelització que va tenir lloc a Roma del 7 al 28 d’octubre
passat, ens proposa en la seva conferència un breu itinerari a
través del Sínode. El P. Abella hi participà com a representant de la
organització mundial de Congregacions religioses, la Unió de
Superiors Generals. En la mateixa qualitat, el P. Abella
ja va ser pare sinodal en el Sínode dedicat a l’Eucaristia (2005) i en
el de la Paraula de Déu (2008).

Manifest de les Entitats Socials d’Església:
“La pobresa té massa rostres, no són només xifres i estadístiques”
En el context de l’Advent del 2012 i de la forta crisi que ens colpeja, les Entitats Socials
d’Església de Catalunya sotasignats, volem fer aquesta modesta i esperançadora
declaració, des de la consciencia que avui la pobresa té massa rostres i que és
responsabilitat de tota la societat actuar perquè aquesta situació canviï: les persones més
vulnerables haurien de ser l’objectiu prioritari de les polítiques públiques.
1. Posem rostre a la pobresa. Volem mirar més enllà dels números, més enllà de les xifres,
més enllà de les estadístiques... perquè darrere de tot això hi ha rostres, hi ha persones que
pateixen. Aquesta vol ser una mirada implicada, un parlar que neix de compartir les
ferides humanes concretes. Aquesta mirada i aquest parlar ens mouen a:
- Seguir al costat de les persones més febles denunciant les injustícies. Un
compromís ferm per seguir ajudant, però també per denunciar aquelles estructures
que generen patiment. Un compromís de suport integral a les persones, ja que, sigui
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quina sigui la nostra acció, tenim fe en la dignitat de tota persona humana i en la seva
capacitat de ser protagonistes de la seva pròpia vida
- Ser conscients que tots i totes podem actuar, perquè tenim molt a dir, perquè
podem contribuir a canviar les coses, perquè no podem seguir vivint de la mateixa
manera en uns moments en què la crisi afecta tanta gent i tan profundament. En el
marc social actual, no solament necessitem una “ètica de comportament” sinó també
una “espiritualitat”, un fer que ens surti del més pregon de les entranyes, on ens
descobrim estimats.
- Ser per davant de tenir. Avui, més que mai, estem convençuts que hem de
prioritzar el “ser” per davant del “tenir”, el “compartir” per davant del “posseir” i
l’austeritat de vida —personal i col·lectiva— al malbaratament.
- Donar veu als qui no en tenen. Tenim l’humil desig d’esdevenir veu dels qui no en
tenen, dels qui ningú escolta. Una veu crítica envers el consumisme banal, la trivialitat
del frau i la corrupció. La nostra paraula no vol ser dogmàtica, sinó fruit del que vivim i
del que copsem.
- Treballar per i amb les persones. No només volem treballar “per” les persones
marginades, sinó també “amb” elles.
2. La realitat de pobresa que ha generat la crisi actual no pot restar en segon terme. La
importància del debat identitari i del debat social que està vivint la societat catalana,
fortament vinculats, no ens poden fer perdre de vista la nostra prioritat: que les persones
més febles no es vegin abocades a
un viure indigne.
3. Treballem en xarxa i a peu de
carrer. Les nostres entitats d’església
volen parlar i viure “a peu de carrer”,
frec a frec amb les necessitats i
mancances quotidianes de les
persones. I volen treballar en
col·laboració amb altres entitats
també implicades en la mateixa tasca
d’ajudar a dignificar la vida humana.
Cercar més el que ens uneix que el
que ens separa és fonamental.
4. Creiem en el que fem. Vivim aquesta tasca amb esperança i creiem que és
esperançadora. No es tracta d’una esperança ingènua, sinó, més aviat, de l’esperança
pròpia del qui és un “realista il·lusionat”, del qui conserva la paciència perquè sap que els
ritmes del Regne de Déu són lents, i les realitzacions humanes ambigües; del qui sap que és
millor fer “poc i ben fet” que “molt i de qualsevol manera”. L’esperança del qui sap percebre
els petits però significatius gestos de solidaritat que ja es donen entre nosaltres.
5. Predicar amb l’exemple, radicalitat evangèlica. Aquesta tasca també ens mena a
desitjar una presència social de l’Església més austera i pobra, en la qual les persones en
situació de pobresa es pugin trobar bé en les seves entitats, en les seves institucions, en les
seves comunitats, etc.
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6. Fem una crítica constructiva als nostres polítics. De cap manera voldríem
desprestigiar els polítics però sí esperonar-los. Amb realisme però sense consentir més
retallades en qüestions bàsiques.
Barcelona, 29 de novembre de 2012
Càritas de Catalunya, Centre de Promoció Social “Francesc Palau” (Carmelites Missioneres),
Delegació de Pastoral Social de l’Arquebisbat de Barcelona, Fundació Ared, Fundació
Benallar, Fundació Carles Blanch, Fundació Comtal, Fundació Escó, Fundació La Salut Alta,
Fundació La Vinya, Fundació MigraStudium, Fundació Pere Tarrés, Fundació Salesiana
Maria Auxiliadora, Fundació Verdallar, La Salle Catalunya, Llar Santa Isabel (Serventes de la
Passió), “Lloc de la dona” (Germanes Oblates), Maristes de Catalunya, Ordre Hospitalari de
Sant Joan de Déu, Salesians de Catalunya i Unió de Religiosos de Catalunya.

La triple acció de gràcies de Montserrat Viñas,
abadessa del Monestir de Sant Benet de Montserrat
“Obriu-me els llavis, Senyor, i proclamaré
la vostra lloança” així començava la
nostra primera pregària del matí del
diumenge 18 de novembre. Un dia d’acció
de gràcies, de lloança, un cant
d’agraïment pels meus 50 anys de
professió monàstica, per tot el viscut i
rebut. La llista per donar gràcies és molt
llarga, han estat 50 anys molt plens, molt
intensos, amb tot, es poden resumir en
tres, els més significatius.
El primer motiu d’acció de gràcies el situo
en l’entrada, la crida impetuosa a seguir
Jesús pel camí del seu Evangeli a través
de la Regla de Sant Benet, aquí en
aquesta
muntanya
de
Montserrat,
concretada en la professió temporal. Com
deia el Pare Oleguer, comentant l’Evangeli
de Zaqueu, dues mirades es troben la de
Jesús i la meva, fent-me baixar del meu
arbre i deixant entrar Jesús per sempre a
casa meva. La joia d’aquella trobada, de la
mirada fonda de Jesús, em va donar
l’impuls del seguiment fins a avui. En
aquesta primera etapa no puc deixar de
mencionar el Concili Vaticà II, moment d’un
entusiasme indescriptible, d’alliberació de
tantes estructures que ens ofegaven. La
sensació que teníem era realment d’haver obert les finestres tot deixant entrar aire fresc, el vent
de l’Esperit que ho renovava tot: clausura, litúrgia, llatí... sentíem que l’Evangeli prenia un nou
vigor, que Jesús es feia present donant-nos alegria, llibertat, entusiasme i una força molt gran
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per capgirar-ho tot. La sensació que recordo era com si fins en aquell moment les lleis ens
estiguessin ofegant i de cop podíem respirar a ple pulmó.
El segon motiu d’acció de gràcies és la comunitat que em va acollir i que encara m’aguanta i
em sosté. De la que em va acollir n’he vist morir 60, si no hagués entrat ningú més ara
seríem 15. La comunitat sempre ha estat per a mi com un pal de paller, que he estimat i
estimo amb passió i en la qual sempre m’he sentit molt estimada, una comunitat que m’ho ha
donat tot: estimació, comprensió, cultura, (desplegament) l’acompanyament en el creixement
humà i artístic i per sobre de tot el regal de compartir el dia a dia. En ella he après a ser jo
des de la meva realitat, a ser lliure, a no tenir por. És veritat que he viscut moments difícils,
de desencís i de fracàs, amb ganes de deixar-ho tot. Però sempre he rebut la força i la
certesa que aquest era el meu camí i en aquesta fita de 50 anys puc dir ben de cor que no
m’he equivocat, que he rebut molt més del que jo
esperava i desitjava. En aquesta etapa no puc deixar de
mencionar el treball de la ceràmica, 35 anys dedicats al
taller, fent sortir tot el potencial artístic que tenia amagat i
que tant em va ajudar a canalitzar moltes coses a través
de l’escultura, les maternitats. Van ser anys de sorpreses,
d’emoció, de realització personal d’il·lusió per tirar
l’economia endavant i també d’algun fracàs que em feia
tocar de peus a terra. El fang em va ensenyar moltes
coses: la paciència del saber recomençar, la voluntat
obstinada per tirar endavant i el sentit de l’humor quan les
coses no ens sortien bé.
I el tercer ens aquests 17 anys de servei a la comunitat, ja
no a la ceràmica pastant fang, sinó intentant de ser un
instrument a les mans de Déu per anar fent l’escultura
que Ell té pensada per a cadascuna de les que formem
aquesta comunitat. Anys de sorpreses, de canvis
profunds, d’encerts i d’errades, d’entrades i sortides, de
comiats dolorosos i d’esclats de nova vida. En aquesta
etapa, avui dono gràcies per la meva comunitat, per tot el
que rebo cada dia, d’estimació, de comprensió, tolerància i perdó. I sobretot dono gràcies del
desig profund de fer una comunitat centrada en l’Amor, en el diàleg i la comunió, obertes al
nostre món, al clam dels qui pateixen, dels qui ens demanen acolliment, tenint els nostres
valors ben arrelats, per no perdre mai de vista la nostra visió, el que és essencial al nostre
compromís de vida monàstica, al que ens proposem, al que volem que sigui la nostra
comunitat: un lloc de festa i de perdó, d’acolliment i de pau, de joia i de guarició.
Aquesta triple acció de gràcies resumeix el que han estat aquests 50 anys de vida monàstica i
que és el que vam celebrar amb la comunitat, la família i alguns amics i que ara comparteixo
amb totes vosaltres.
Montserrat Viñas
Abadessa del Monestir de Sant Benet de Montserrat

10 pautes per viure l'Advent
1. Acceptar-nos amb joia, tal com som. No es tracta només de conèixer-nos en l'aspecte
físic, o de la nostra salut o de la nostra situació econòmica. El pas a acceptar-se és més
ampli i més total. Cal fer-ho amb alegria, doncs cadascun de nosaltres és únic i irrepetible.
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2. Recordar el que hem rebut per donar-ne gràcies i reconèixer la nostra feblesa. Cada
persona té un tresor: és el resultat del bagatge rebut en herència dels gens dels pares i de la
cultura del país. Cal saber agrair als donants l'existència i la vida. I cal reconèixer les nostres
limitacions.
3. Acceptar als altres tal com són,
començant pels més pròxims. Els
"altres" són tan dignes d'existir i de
viure, tant com jo. Ningú ha demanat
néixer. Tots tenim el do de la vida.
4. Parlar bé dels altres. I fer-ho amb
veu
alta.
Ens
cal
sempre
sorprendre'ns i meravellar-nos de
tantes coses positives que tenen els
altres: la parella, els fills, els veïns,
els companys... Convé proclamar les
bondats dels altres.
5. No comparar-me amb els altres, perquè la comparació només ens portarà a l'orgull o bé
al desànim. L'orgull de creure'ns millors; o bé a l'enveja de no ser i no tenir el que altres són i
tenen.
6. Viure en la veritat: dir al bé, bé i a lmal, mal. "Digueu sí, quan és sí; i no, quan és no",
paraules textuals de Jesús (Mt 5,37).
7. Resoldre els conflictes no amb la força sinó amb el diàleg. És natural i propi de la
convivència tenir conflictes, per més que ens estimem. Cal dialogar sense aixecar la veu,
tampoc que la conversa es converteixi en
un monòleg per part de cadascun.
8. En el diàleg, començar pel que ens
uneix; després passar al que creiem que
ens separa. Sempre és molt més el que
és sintònic que no pas el divergent: som
humans, naixem, vivim i morim, tenim
esperances... Som molt semblants! Una
nota d'humor ens anirà bé en les poques
coses que ens distancien.
9. Tractar de reconciliar-me com més
aviat millor: "que no es pongui el sol sobre la ira". Prendre la iniciativa del diàleg. No cal
esperar que sigui l'altre qui ve a excusar-se. Serà, ben segur, molt oportú avançar-nos i
apropar-nos a l'altre.
10. Perdonar val més que no pas "tenir raó". Sovint ens costa baixar del burro i cerquem
mil raonaments que ens confirmin que anem encertats. Cal adonar-nos que, quan perdonem
l'altre, ens alliberem nosaltres mateixos del pes de tenir un enemic.
Josep Lluís Socías i Bruguera

Sor Lucía Caram a “La Contra” de La Vanguardia:
“Déu no té mans, però té les nostres mans!”
La Vanguardia | 4.12.2012 | Víctor Amela
Tinc 46 anys. Vaig néixer a Tucumán i visc a Manresa des de fa 19 anys. Sóc monja
dominica contemplativa. Sóc cèlibe per decisió pròpia. Política? Apassionada de la
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humanitat! Creences? Poques! Estic enamorada de la persona de Jesús de l’Evangeli. Ajudo
els necessitats.
Poc contemplativa, la veig.
No puc parar quieta, és veritat, però contemplo la història des del cor de Déu.
I s’escapa de la clausura.
El meu claustre és el món.
Què fa?
M’aixeco a les cinc del matí i reso, vaig a missa, llegeixo La Vanguardia... I, a dos quarts de
deu, vaig a la Plataforma dels Aliments i escolto la gent.
Què és aquesta plataforma?
Som cinc monges al meu convent, a Manresa, i vam començar repartint entrepans... I avui,
gràcies a 250 voluntaris, donem aliments a 950 famílies necessitades!
I això d’escoltar, què?
Donar no és només repartir
bosses de menjar, és
escoltar!
Què li expliquen?
Avui ha vingut una altra
persona a punt de ser
desnonada del seu pis...

LAURA GUERRERO

I de debò pot fer-hi alguna
cosa?
Hem aconseguit en set
mesos tres pisos per a tres
famílies. Abans jo pregava
només a Déu, i ara prego a
tothom!

Acceptaria diners de qualsevol?
Del propietari de Zara no: un voluntari hondureny em va explicar com l’explotaven de petit
quan treballava allà als seus tallers.
Per què es va fer monja?
Vaig conèixer unes monges que treballaven amb els més pobres, i les veia felices! Amb 18
anys estudiava Teologia, ajudava en hospitals, treballava als barris...
I contenta?
Vaig acabar sentint-me exiliada de mi mateixa. Em vaig recloure cinc anys en l’oració. Va ser
dur..., però vaig aprendre que sóc lliure!
I ha desplegat la seva llibertat.
Els he complicat la vida a les meves germanes: no para de sonar el timbre del convent!
Què diuen els seus superiors?
Em van renyar per acostar-me als musulmans de Manresa, ho van interpretar com una
claudicació. Vaig donar suport a la mesquita, i avui és l’única de portes obertes.
Tot està bé si acaba bé.
I l’Església hauria d’acceptar l’ús anticonceptiu del preservatiu: ajuda a la paternitat
responsable! I no imposar el celibat.
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No li agrada?
Jo el vaig triar lliurement! I m’ajuda a servir a tothom. Obrir els braços és estimar, i no vull
tancar-los sobre una sola persona: els deixo oberts. M’ho va dir Pedro Meca.
Qui?
Un capellà que conviu amb els sense sostre de París, que em va dir: “L’Església és una casa
de putes on he après a fer l’amor”.
Apa!
L’Església és diversitat, i estimar és servir: si no serveixes els altres, per a què serveixes?
I serveix l’Església?
Jesús estava a punt de morir i va rentar els peus als comensals, i va partir, repartir i
compartir el pa. Però ara l’Església acumula.
Repartiria els béns de l’Església?
Hi ha patrimoni artístic que s’ha de cuidar, però tants solars i edificis, pisos tancats i
donacions...! Que tornin a la gent!
Predica amb l’exemple?
Hem donat la meitat del convent per a un centre de salut mental i club social. Déu no té
mans, però té les nostres mans!
De què viu amb les seves germanes?
Vivim al dia, amb el que ens arriba, i donem el que tenim, no el que ens sobra: donant-ho tot,
reps benediccions totals! Crec que si
acumulés béns, em passaria alguna
CLAUSTRE
desgràcia.
Sor Lucía Caram és un remolí d’energia amb
És supersticiosa?
un objectiu: ajudar les persones necessitades.
Confio en la Providència. Un dia li vaig
I no para: ha promogut la Fundació Rosa Oriol
dir a sor Neus: “Resi a la Verge perquè
(a favor d’un banc d’aliments), el Grup de
ens arribin cent litres de llet o perdré la
Diàleg Interreligiós de Manresa, el Projecte
fe... o la munyiré a vostè!”. I van arribar
Mosaic de salut mental... Té un programa a
els cent litres!
Ràdio 4 (Punt de trobada), i publica
l’autobiografia Mi claustro es el mundo
Miracle! Va pregar molt, sor Neus?
(Plataforma), la seva visió del món entre
Sí! Ja és morta, però continuo parlant
anècdotes sucoses (com aquella nit d’oració al
amb ella. Tenia 90 anys, no podia
convent que, per resistir, es va prendre una
caminar... i sempre estava contenta!
infusió de fulla de coca, cafè i mate que la va
L’admiro, ha estat un dels millors regals
mantenir desperta..., però al lavabo!). Sor
en la meva vida.
Lucía passa per sobre de formulismes
Li demana coses?
religiosos per concentrar-se en l’essència:
Sí, fins i tot que guanyi el Barça. I
servir!
funciona. El Barça és gairebé diví! Un
acudit: “Déu m’ha enviat perquè el món vegi jugar bé a futbol”, diu Cristiano Ronaldo. I Messi
contesta: “No recordo haver enviat ningú!”.
No és irreverent?
El sentit de l’humor és sentit de l’amor. De segur que Jesús riuria a missa.
Què ha estat el més dur de la seva vida?
Veure nens morint de fam a Tucumán, quan el corralito. Vaig odiar els polítics, perquè
robaven i robaven!
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Què va fer amb aquest odi?
Convertir-lo en amor als nens: vaig fundar SOS Tucumán, per donar-los formació, i avui hem
eradicat l’analfabetisme.
Per què som aquí, sor Lucía?
Per ser feliços i fer feliços els altres.
Demani alguna cosa des d’aquí.
Si tots els joves que van sortir als carrers a rebre el Papa es fessin voluntaris...,
solucionaríem gairebé totes les necessitats!
Què espera de l’altra vida?
Si l’altra vida és eterna, l’altra vida ja ha començat, ja hi som!
Té por d’alguna cosa?
No! Perquè no tinc res a perdre.
I si l’expulsessin de l’Església, què?
Com podrien expulsar-me de mi mateixa? No pot ser: continuaria servint.

Mons. Braz de Aviz manifiesta su afecto a la Vida Religiosa en España
Madrid, 3 de diciembre de
2012 (IVICON). La Comisión
Episcopal para la Vida
Consagrada ha organizado
durante el pasado fin de
semana
una
Jornada
sobre La Misión de la Vida
Consagrada
en
la
evangelización del mundo
actual que se celebró en el
Salón
de
Actos
del
Seminario
Conciliar
de
Madrid.
El sábado, día 1 de
diciembre, tras los saludos
del
Nuncio
Apostólico,
Mons. Renzo Fratini y del Obispo de Santander y Presidente de la CEVC, el Prefecto de la
congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, el
Cardenal Mons. Joao Braz de Aviz, desarrolló una interesante ponencia sobre la Comunión
en la Vida Consagrada, condición para la misión. Al inicio de su intervención, el Cardenal
Prefecto expresó su pesar por no haber podido estar presente en la Asamblea General de
CONFER del pasado mes de noviembre, como hubiera sido su deseo. Señaló su interés en
tener otra ocasión para participar en algún encuentro de CONFER. Posteriormente, saludó y
conversó con el Presidente, el P. Elías Royón, y con la Secretaria General, la Hna. Julia
García, manifestándoles su afecto y cercanía a CONFER. Continuó el día con la ponencia
del Arzobispo de Oviedo, Mons. Jesús Sanz, quien habló sobre La Vida Consagrada,
presencia del amor de Dios en el mundo actual.
Por la tarde, se celebró una mesa redonda sobre la misión ad gentes y una nueva ponencia
sobre la Nueva Evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Ecos del Sínodo, que
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llevó a cabo Mons. José Octavio Ruiz Arenas, Arzobispo Secretario del Pontificio Consejo
para la Promoción de la Nueva Evangelización.
La Jornada concluyó con la Eucaristía que se celebró en la Catedral de Madrid, presidida por
Mons. Antonio Mª Rouco Varela, Cardenal Arzobispo de Madrid.

El Papa obrirà el 12 del 12 del 12 el seu compte a Twitter
Benet XVI veu les noves tecnologies com una
oportunitat per divulgar l’Evangeli
El Papa Benet XVI obrirà el 12 del 12 del 12 el seu
compte de Twitter oficial. La presentació, que es farà el
mateix dia, anirà a càrrec de Claudio Maria Celli, president
del Consell Pontifici de les Comunicacions Socials; el
secretari d'aquest dicasteri, Paul Tighe; el portaveu vaticà,
Federico Lombardi; el director de L'Osservatore Romano,
Gian Maria Vian, i el nou assessor de comunicació Greg
Burke.
Renovació tecnològica per difondre l’Evangeli
Tots els missatges que el Papa piuli de manera periòdica seran aprovats per ell abans de ser
publicats. Tot i que Benet XVI no navega per Internet, demana amb freqüència als seus
ajudants que realitzin cerques al web. A més a més, el Pontífex està convençut –com va
expressar a la Jornada Mundial de la Joventut de Madrid- que l’Església i els joves catòlics
han d’utilitzar el major número de mitjans al seu abast per tal de
divulgar l’Evangeli i presentar Jesús al món.
Però aquesta no ha estat la primera vegada que Benet XVI utilitza
Internet per dirigir-se al món, ja que l’any passat va inaugurar la pàgina
web News.va, el portal multimèdia d’internet del Vaticà, amb un
missatge a la xarxa: “Estimats amics, acabo de llançar News.va. Alabat
sigui nostre Senyor Jesucrist! Amb les meves oracions i benediccions”.

Una publicació per pregar i reflexionar a l’Advent sobre els nens amb
discapacitat
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El entorno de los niños con discapacidad

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

L'Arquebisbe de Barcelona beneeix l'escultura de sant Bernat
a l'absis de la Sagrada Família
Aquest matí ha tingut lloc la benedicció i presentació de la imatge de sant Bernat a la
Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. Sant Bernat de Claravall va ser monjo i
reformador francès principal difusor de l'orde monàstic cistercenc als segles XI i XII. La
benedicció anirà precedida d'una Missa solemne presidida pel Cardenal i Arquebisbe de
Barcelona, Lluís Martinez Sistach, i serà concelebrada pel pare Abat de Poblet, el pare Prior
de Solius amb altres sacerdots assistents.
El sant
Sant Bernat de Claravall va néixer l'any 1090 a Fontaines (França). Quan tenia uns vint anys
va entrar al Cister. Alguns anys més tard, el 1115, sant Bernat va ser enviat per sant Esteve
Harding, tercer abat del
Cister, a fundar el
monestir de Claravall
(Clairvaux). Allí, el jove
abat, que només tenia 25
anys, va poder afinar la
seva concepció de la
vida
monàstica,
esforçant-se
per
a
traduir-la en la pràctica.
Mirant
la
disciplina
d'altres monestirs, sant
Bernat va reclamar amb
decisió la necessitat
d'una vida sòbria i
moderada, tant a la taula
com en la indumentària i
els edificis monàstics,
recomanant la sustentació i la sol·licitud pels pobres. Mentrestant la comunitat de Claravall
creixia en nombre i multiplicava les seves fundacions. Va fundar també alguns monestirs
femenins.
En aquest període cal afegir-hi nombrosos sermons, així com sentències i tractats. Va
escriure les seves obres més famoses, com els celebèrrims sermons sobre el Càntic dels
càntics. En els últims anys de la seva vida —la seva mort va sobrevenir el 1153— sant
Bernat va escriure el text De Consideratione. En aquest llibre expressa una profunda visió
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del misteri de l'Església i del misteri de Crist, que desemboca, al final, en la contemplació del
misteri de Déu u i tri: “Hauria de prosseguir la recerca d'aquest Déu, a qui no es busca
suficientment” —escriu el sant abat—, “però potser es pot cercar millor i trobar més fàcilment
amb la pregària que no pas amb la discussió. Posem, per tant, aquí fi al llibre, però no a la
recerca” (XIV, 32: PL 182, 808), a estar en camí cap a Déu.
Dos aspectes centrals de la rica doctrina de sant Bernat es refereixen a Jesucrist i a Maria
santíssima, la seva mare. Per a sant Bernat, de fet, el veritable coneixement de Déu
consisteix en l'experiència personal, profunda, de Jesucrist i del seu amor, no té dubtes: per
Mariam ad Iesum, a través de Maria som portats a Jesús.
L'escultora
Montserrat Garcia i Rius va néixer a l’Hospitalet de Llobregat, comarca del Barcelonès. Tota
la seva vida ha estat vinculada d'una forma o una altra al món de l'art. El seu primer mestre,
el gran escultor Eudald Serra, la va encoratjar i es va titular amb les màximes qualificacions
en l'especialitat d'escultura, col·laborà amb el prestigiós escultor Rafael Solanic i realitzà
cursos de geometria descriptiva i representació en perspectiva a l'Escola Superior
d'Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya.
L'artista ha participat en diverses exposicions individuals i col·lectives nacionals i
internacionals i compta amb nombrosos premis a Nova York i a Florida, on a Miami va

obtenir una Menció de Mèrit, i també a la Biennal Internacional d'Escultura a Hokkaido, Japó,
a Milà on va obtenir el Premi Arco de la Pace per la seva obra Crit a la Llibertat, i a Florència
va ser guardonada amb la Copa Pacis, i el títol de Cavaliere de la Pace per l'Acadèmia més
antiga del món en aquesta ciutat. Recordem que va exposar en tres galeries al centre de
Roma i una d'elles li va atorgar el premi Roma “Artista del año 2000” per la seva obra Esfinx,
també l'Acadèmia Internacional Città di Roma li va assignar el títol de professor H.C. per la
mateixa obra. La seva obra està centrada sobretot en els valors humans. L'any 1999 va
guanyar el Primer Premi Internacional d'Escultura convocat per l'Ajuntament de Marino,
província de Roma, amb una al·legoria als Drets Humans. A Chicago van elegir el seu
monument “Path to Peace”, dedicat al Parliament of the World's Religions, on està
col·laborant actualment. És l'autora del famós Monument Arrels, realitzat en pedra travertí i
dedicat a Rafael Casanova a la seva ciutat natal i també del Monument “Barça's World” en
granit a la ciutat de Ceuta. Entre altres obres, destaquem les de la Sagrada Família: sant
Francesc d'Assís, santa Clara i sant Bru.
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80 religioses corren la Marató de Pequín
(Fides – Masdecerca | 29.11.2012) “Fuerza, hermanas, corran por las obras de caridad de la
Iglesia” fue la voz que más fuerte se escuchó durante la Maratón Internacional de Pekín
que se celebró el martes 27 de noviembre, en la que 80 religiosas corrieron para dar a
conocer y promover las obras de caridad. Según informó la Agencia Fides, las 80
religiosas de 16 provincias chinas participaron en la Maratón compitiendo por 30 proyectos
de caridad. Corrieron por los ancianos, los pobres, los niños discapacitados, los huérfanos y
por todas las obras de caridad que la Iglesia les ha confiado, como declaró la Hermana Yu
Chun Jing, de la Congregación de las almas del purgatorio de Xing Tai, -que es una de las
primeras hermanas que participaron en la
maratón desde el año 2009 y sigue participando
hasta hoy-, durante una conferencia de prensa
el 23 de noviembre en presencia de todos los
principales periódicos chinos y extranjeros.
Además, Jinde Charity, organización católica
caritativa china que organiza “Corre por las
obras de caridad de la Iglesia”, también se ha
propuesto sensibilizar a la comunidad
católica de Pekín para promover la iniciativa y
el apoyo de los proyectos.
Durante la misa celebrada el 24 de noviembre
en la parroquia de la Inmaculada Concepción,
los fieles recaudaron 17,399 yenes (aproximadamente 2.400 euros). El sitio web oficial de
la Maratón cuenta con un espacio dedicado al «2012 Run for Charity», con los artículos
de las religiosas que presentan sus obras dedicadas a los ancianos, los enfermos, los niños
discapacitados y los huérfanos.
En 2009 sólo había 10 religiosas de dos provincias que participaron en el maratón por
curiosidad; en el 2010 se presentaron 44 religiosas por 13 proyectos de caridad; en 2011, el
año en que se puso en marcha oficialmente la iniciativa «Corre por las obras de caridad de
la Iglesia», participaron 52 religiosas (junto con 4 sacerdotes y 2 seminaristas) por 14
proyectos, además siete religiosas y un sacerdote hicieron todo el camino de 42 km en poco
más de 5 horas (5 hermanas son de la misma congregación, las Siervas del Espíritu Santo).

L’Escolania tornarà a cantar a Rússia
Avui divendres, tot coincidint amb l’inici de l’Advent, comença la producció de Nadal
amb un concert a l’església de Sant Josep de l’Hospitalet de Llobregat. L’Escolania farà al
gener la tercera gira per Rússia en tan sols dos anys. El 14 de desembre oferirà un concert a
la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona en benefici de la Fundació Lluita Contra la
Sida.
Montserrat, 30 de novembre de 2012. L’Escolania tornarà a cantar a Rússia, per tercer cop
en els dos darrers anys –anteriorment, el gener de 2011, a la Catedral Catòlica de Moscou; i
l’abril del mateix any a la Gran Sala de la Philharmonica de Sant Petersburg-. El 17 de gener
de 2013 actuarà davant de dues mil persones al Moscow International House of Music, en
concret a la Svetlanov Great Hall, una de les sales més espectaculars i modernes de
Moscou, que té l’orgue més gran de Rússia.
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El concert de l’Escolania, dirigit per Bernat Vivancos i acompanyat a l’orgue i al piano per
Vicenç Prunés, s’inclou dins el Festival Internacional de Música Sacra de Nadal de Moscou.
El programa recollirà una part de música montserratina i una altra de nadales tradicionals
catalanes.
La gira de l’Escolania, que tindrà lloc del 14 al 18 de gener, inclourà visites culturals per la
capital russa, tal com va succeir en la darrera sortida internacional, que es va celebrar entre
el 29 de setembre i el 3 d’octubre d’enguany a Polònia, per participar en el Festival
Internacional Música Antiqua Europae Orientalis –i que va incloure dos concerts, a la
Filharmonia Pomorska de Bydgoszcz i a l’Església de Sant Jaume de Torun-.
Els concerts de Nadal de l’Escolania. A
banda del concert de Moscou,
l’Escolania continua oferint el seu
repertori arreu del territori català i,
concretament, tot coincidint amb l’inici
del Temps litúrgic de l’Advent, avui
divendres, 30 de novembre, comença
la seva producció de Nadal a
l’església
de
Sant
Josep
de
l’Hospitalet de Llobregat, que celebra
el 50è aniversari de la parròquia.
El segon dels concerts tindrà lloc el
divendres 14 de desembre a la Basílica
de Santa Maria del Mar de Barcelona.
Es tracta del concert de Nadal que cada any organitza el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes
Tècnics de Barcelona, i que en aquesta ocasió l’Escolania realitzarà a benefici de la
Fundació Lluita contra la SIDA, i en el qual un grup d’escolans hi ha estat treballant.
El dijous 20 de desembre, l’església de Sant Adrià, a Sant Adrià de Besòs, acollirà
l’Escolania per tal de commemorar el mil·lenari de la ciutat. I l’11 de gener, tres dies abans
del viatge a Moscou, els escolans actuaran a l’església de Sant Pere Apòstol de
Torredembarra. La producció de Nadal finalitza amb el concert que oferirà a la catedral de
Sant Feliu de Llobregat el 25 de gener de 2013.

Arriba la Llum de la Pau de Betlem: ‘Posa-hi color!’
Aquest any l’acollida de la llum se celebrarà a Girona, el proper 16 de desembre
“Posa-hi color!” ha estat el lema que s’ha escollit
aquest any per treballar la Llum de la Pau de
Betlem i reforçar-ne així el seu missatge i la seva
rebuda. L’acte central a Catalunya se celebrarà
aquest any a la ciutat de Girona, a la plaça dels
apòstols. Serà el proper 16 de desembre a les
17.30 h.
Posa-hi color! “perquè no ens agrada viure en un
món on les coses hagin de ser o blanques o
negres; i tampoc ens volem conformar amb una
extensa gamma de grisos. Els colors ens aporten vida i alegria, ens ensenyen que les coses
poden ser de moltes maneres diferents, totes igualment bones”. Els recursos per treballar la
Llum de la Pau s’ofereixen als infants i joves organitzats en diversos grups d’edat (6-7 anys,
8-10 anys, 11-13 anys, 14-16 anys i 17-19, o més anys). S’hi poden trobar diverses
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dinàmiques que s’acompanyen amb textos, cançons i pregàries que volen ajudar els
educadors/es a crear debat i reflexió.
Aquesta és una iniciativa nascuda dels escoltes i guies d’Àustria, els quals envien un infant a
la cova del Naixement de Jesús a Betlem dies abans de Nadal i encenen una flama que
reparteixen des de Viena a tot el món. A casa nostra, és l’associació Minyons Escoltes i
Guies de Catalunya (MEG), els que, conjuntament amb altres entitats com Joves La Salle
(La Salle Catalunya), Fajmacor i CMS (Maristes), la Fundació Pere Tarrés, la Fundació
Escola Cristiana de Catalunya i el Secretariat Interdiocesà de Joventut, organitzen aquest
treball previ i l’arribada de la Llum de la Pau de Betlem al nostre país. Posteriorment,
aquesta Llum es distribueix als agrupaments, als esplais, a les parròquies, a les escoles, a
diverses associacions, als hospitals, a les residències de gent gran, a les presons... de cada
poble i cada ciutat.

El P. Ramon Setó, claretià, celebra 50 anys de sacerdot
El P. Ramon Setó, claretià, celebra 50 anys de sacerdot
El P. Setó ha celebrat aquests 50 anys en tres ciutats diferents, ja que en totes tres hi ha
mantingut una relació especial, deixant-hi
vells coneguts i bones amistats.
A principis d’octubre la celebració va ser a
la Floresta (Lleida), amb una Eucaristia
ben participada, amb el caliu de molts
familiars. El 4 de novembre, la celebració
va ser a la ciutat de Tarragona, i
concretament a la parròquia de la
Santíssima Trinitat, i finalment el 18 de
novembre va tenir lloc la darrera trobada a
la parròquia de Sant Tomàs de Barcelona.
La fotografia que acompanya la informació
és d’ara fa 50 anys, durant la primera
missa.

La serenor de sant Bru
JOSEP M. CANALS
Sant Bru ja és a la Sagrada Família. La imatge del
fundador de l’orde de la Cartoixa va ser beneïda el dia de
la seva festa, el proppassat 6 d’octubre, i ha quedat
ubicada a l’exterior de l’absis de la Basílica, tal com va
voler Gaudí. Sant Bru va fundar la primera cartoixa fa més
de 900 anys i el 2015 se’n compliran 600 que, «en l’oasi
de silenci, solitud i contemplació de Montalegre», es van
establir els cartoixans a Catalunya, com recorda el P.
Josep M. Canals, vicari de la Cartoixa de Montalegre, que
ja apunta que aquesta efemèride la celebraran amb tota la
solemnitat possible, perquè s’ho mereix. L’escultura de
sant Bru de la Sagrada Família és obra de Montserrat Garcia Rius.
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En el context actual, el carisma cartoixà té més sentit?
En un món ple d’agressivitat, de violència i de presses el nostre carisma ofereix un altre estil
de vida: la pau, la serenor, la tranquil·litat, la quies cartoixana. Podríem dir que les paraules
de Gaudí, “el meu Amo no té pressa”, ho expliquen molt bé.
Què creu que la societat hauria d’adoptar d’aquest carisma per a la seva vida diària?
Apuntaria dues coses: el sentit de la transcendència i de la prioritat de Déu sobre el món.
Sant Bru, en una de les seves cartes, diu: “Hi ha algun altre bé que Déu tot sol?”. I, també,
buscar moments de solitud i de silenci per retrobar-se un mateix i recuperar la pau del cor
per experimentar la joia de sentir-se fills de Déu i agermanats amb tots els homes.
Per què la soledat ajuda a arribar a la unió amb Déu i amb tota la humanitat?
Quan estem plens de nosaltres mateixos i de moltes coses que ens esclavitzen no som
lliures; només quan ens despullem de tot i experimentem el nostre no-res podem viure el tot
de Déu i sentir-nos posseïts i dominats pel seu Amor exclusiu, absorbent i transformador
entregats plenament al servei dels altres; solitaris però solidaris amb la humanitat.
Òscar Bardají i Martín - 25 novembre 2012

L’Ajuntament de Barcelona reconeix entitats eclesials per la seva tasca
Catalunya Religió | S'han entregat les Medalles d'Honor de
l'Ajuntament de Barcelona a 25 persones i entitats que ajuden
a construir la ciutat gràcies a la seva tasca de vocació social.
L'acte ha estat presidit per l'alcalde Xavier Trias. Entre els
guardonats hi ha tres persones i entitats d'Església: Enric
Canet, educador i escolapi, Fundació Comtal, promoguda per
La Salle, l'Escola Vedruna de Gràcia i el Centre Cruïlla dels
Salesians.
Enric Canet ha rebut la Medalla d'Honor per la seva tasca
incansable com a educador, especialment en el barri del Raval per afavorir la transformació
social des de l’entorn proper a través de l’acció social, la incidència política, la
sensibilització, la promoció de la mobilització ciutadana i el voluntariat actiu.
Canet és biòleg, educador i escolapi. Va néixer a Barcelona l’any 1957 i va residir els
primers anys al barri del Guinardó, tot i que des de fa uns anys té el seu domicili al barri de la
Mina a Sant Adrià de Besòs. Va arribar fa vint anys al Casal dels Infants del Raval, on va
començar a treballar com a educador i on actualment exerceix com a director de relacions
ciutadanes. Durant tot aquest temps ha viscut la transformació del barri de primera mà, al
costat dels més joves i les seves famílies.
Gràcies a la seva intensa dedicació, ha fet del casal dels infants una entitat de referència del
barri, de la ciutat i del país, com ho demostren els diversos reconeixements que ha rebut
l’entitat, la Medalla d’Honor concedida per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2000 o la Creu de
Sant Jordi atorgada per la Generalitat de Catalunya l’any 2007. Els temps han canviat i
també les necessitats, però el Casal continua sent una eina fonamental per al Raval.
També ha rebut una Medalla d'Honor l'Escola Vedruna de Gràcia pels seus 150 anys de
presència al barri educant i formant milers de nens i nenes en valors compartits com l’esforç,
la solidaritat i l’acció social. L’escola Vedruna Gràcia és un centre concertat d’Educació
Infantil, Primària, ESO i Batxillerat, present al barri de Gràcia des de l’any 1862.
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Des de la seva fundació i sense interrupció, l’escola s’ha
hagut d’adaptar a cada conjuntura històrica i ha promogut
la formació integral dels alumnes d’acord amb la concepció
cristiana de la persona, preparant-los per participar
activament en la millora de la societat. Com a fonament,
sempre ha mantingut un projecte i un estil pedagògic amb
caràcter propi que s’ha posat al servei dels graciencs i que
és fruit del treball i de l’experiència de moltes generacions
d’educadors.
Una altra guardonada ha estat la Fundació Comtal, pels
seus divuit anys de treball social com a referent en la
intervenció socioeducativa en infants, adolescents i joves
en situació de risc d’exclusió social, al barri del Casc Antic
de Barcelona.
La Fundació Comtal és una entitat promoguda pels
germans de La Salle i l’Associació Taula de Joves Comtal,
que treballa des de fa divuit anys al barri del Casc Antic
de Barcelona per tal que nens, joves i adults que es troben
en situació de risc d’exclusió social tinguin una vida més
digna.
Els projectes de la fundació neixen de l’anàlisi de la realitat
del barri i estan pensats per ser canals de prevenció,
acollida i socialització. La seva tasca diària consisteix
a contribuir que totes les persones que participen en els
diferents projectes guanyin en autonomia i autoestima i
tinguin eines per a la seva inclusió social.
També van rebre el reconeixement el Centre Cruïlla, de la
parròquia de Sant Bernat de Ciutat Meridiana i promogut pels salesians. El premi reconeix la
seva tasca solidària i educativa, desenvolupada al llarg de vint-i-vuit anys a Nou Barris en
favor de la integració d’infants i joves en situació de risc.
En la seva tasca diària, el Centre Cruïlla intenta fomentar una educació centrada en la
persona des de l’acollida incondicional; promocionar una educació integral per tal que les
persones siguin autònomes, reflexives, crítiques i constructives en la transformació del seu
entorn; afavorir la promoció dels valors més significatius; treballar des de la vessant
preventiva, i afavorir la inserció sociolaboral de joves amb especials dificultats.
El centre ofereix diversos serveis d’acollida, orientació i aprenentatges bàsics; l’espai de
recerca de feina; el Prelaboral Pedraforca; el Projecte Cruïna, un
curs de formació d’ajudant de cuina adreçat a joves de 18 a 25
anys, i el PQPi d’auxiliar d’hoteleria, cuina i serveis de
restauració i bar, que atén joves de 16 a 18 anys que es volen
formar per accedir a les proves de cicles formatius de grau mitjà
o accedir al món laboral. Actualment l’entitat ofereix diversos
serveis en el camp de l’educació social, la inserció sociolaboral,
l’educació formal, l’educació en el lleure i la intervenció
comunitària.
La Medalla d’Honor de Barcelona és un guardó municipal que va
ser creat l’any 1997 per tal de commemorar el centenari de les
annexions a la ciutat de Barcelona dels diferents pobles i viles
del Pla. Reconeixen la consciència ciutadana, la convivència i les virtuts i els valors cívics a
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aquelles persones i entitats que ho fan des de la seva laboral professional o associativa, ja
sigui en l’àmbit de la participació, el voluntariat, l’associacionisme, l’esport i la cultura.

Agreujament de l’ofec econòmic de les escoles
FECC informa, núm 449, 03.12.2012 - Fundació de l’Escola Cristiana de Catalunya
Fa tot just una setmana alertàvem que la greu situació d’ofec econòmic que pateix la
Generalitat, lluny de millorar, podria empitjorar i amb conseqüències directes sobre
l’economia de les escoles.
La primera d’aquestes conseqüències ja se’ns va comunicar
dijous. Un nou retard s’acumula en els pagaments de la
Generalitat i, pel que fa a les despeses de funcionament, el
decalatge passa a ser ja de quatre mesos. Com hem anunciat
repetidament, la situació es va fent insostenible. Primer per a
aquelles escoles més febles i endeutades, però
progressivament va sent tot el col·lectiu el que pot entrar en
col·lapse.
Des de la FECC maldem per denunciar aquesta situació als
mitjans de comunicació i per donar la màxima informació, ja
que entenem que és el primer pas per tal de reaccionar. Cal
que l'opinió pública conegui la situació de les nostres escoles
i que la tresoreria de la Generalitat també sigui conscient del
que suposa el col·lectiu i les dificultats que està patint.
Des de les escoles també cal informar amb cura i prudència, però també amb realisme, al
personal i a les famílies. Si cal prendre decisions o mesures excepcionals, han d’estar ben
justificades, i la informació realista sobre la situació és el primer pas per tal que puguin ser
enteses, acceptades o, fins i tot, compartides.
Tant des de cada escola com des del col·lectiu de l’escola cristiana, o de l’escola concertada
de Catalunya en el seu conjunt, caldrà estudiar noves mesures, ja que no podem confiar en
una prompta regularització dels pagaments.

Lluís Duch tradueix i presenta l’òpera Moisès i Aaron,
d’Arnold Schönberg
(Fragmenta - 30/11/2012)
La col·lecció Sagrats i Clàssics de
Fragmenta acull una singular edició
del libretto de l’òpera del compositor
jueu Arnold Schönberg. L'obra inclou
una extensa introducció de Lluís Duch
i presenta el text en edició bilingüe
alemany-català. La traducció catalana
de Lluís Duch s'ha fet amb la
col·laboració de Josep Barcons, la tesi
doctoral del qual estudia el pensament
de Schönberg a Moisès i Aaron. Xosé
Aviñoa i Joan-Carles Mèlich presentaran l’obra a la Llibreria La Central el 13 de desembre.
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L’òpera d’Arnold Schönberg Moisès i Aaron és, segons Lluís Duch, “una de les
manifestacions artístiques més significatives del segle XX justament perquè el compositor
vienès va saber plasmar d’una manera aguda i radical les profunditats més pregones de
l’ésser humà en uns temps de màxima conflictivitat”.
Moisès i Aaron constitueix una escenificació del brutal i insuperable
contrast entre la utopia i la realitat, entre la inefabilitat de l’ideal i la
seva caiguda o subjecció a la paraula. Aaron escenifica la bellesa;
Moisès, la veritat. La trama argumental gira sobretot a l’entorn del
total antagonisme entre la religió del poble —que sempre posseeix
una tirada més o menys idolàtrica— i la veritat nua i pura —que molt
sovint ha donat lloc a una perillosa idolatrització del concepte.
El Déu de Moisès es defineix per la seva inaccessibilitat absoluta al
pensament verbalitzat, a l’articulació conceptual o a qualsevol imatge.
Per això, des de la perspectiva de Moisès, la llengua d’or d’Aaron, la
seva acrobàcia oratòria, el seu verb sonor i encisador, sigui quina
sigui la seva utilitat política, pragmàtica i “religiosa”, és una
condemnable traïció a la revelació sinaítica. La divinitat mosaica
habita l’altra cara —inaccessible i inefable— del silenci.
Arnold Schönberg (Viena, 1874 - Los Ángeles, 1951) és un dels compositors que més ha
influït en la transformació del llenguatge musical contemporani. Nascut en el si d’una família
jueva, de jove s’havia declarat agnòstic, i el 1898 es convertí al protestantisme. Després de
la Primera Guerra Mundial, Schönberg anà prenent una consciència cada vegada més lúcida
de la seva judeïtat, la qual cosa s’evidencià tant en la seva obra com en el seu retorn al
judaisme el 1933. Entre octubre de 1931 i juny de 1932 va viure a Barcelona. El març de
1932 hi acabà el segon acte de
l’òpera Moses und Aron, un text
on Schönberg reinterpreta el relat
bíblic a la llum de la seva recerca
espiritual. L’any 1933 s’exilià als
Estats Units, on romangué fins a
la seva mort.
Lluís Duch (Barcelona, 1936) és
doctor en antropologia i teologia
per la Universitat de Tübingen i
professor emèrit de la Facultat de
Ciències de la Comunicació de la
UAB, de l’Institut Superior de
Ciències
Religioses
Sant
Fructuós de Tarragona i de
l’Abadia de Montserrat. És monjo
de Montserrat des de 1961. Ha
estudiat els diferents llenguatges dels universos simbòlics i mítics i la seva concreció en la
vida quotidiana dels nostres dies. S'ha interessat des de fa més de trenta anys per la
interpretació de les narracions mítiques, atenent sobretot el seu impacte en els universos
religiosos i polítics. En aquests últims anys ha publicat una Antropologia de la vida
quotidiana (en sis volums) que té com a referència més important la situació de les
transmissions efectuades per les estructures d’acollida. Ha traduït al català i al castellà
escrits de Luter, Müntzer, Silesius, Schleiermacher i Bonhoeffer. És autor de més de
cinquanta llibres i opuscles, i de tres-cents articles i col·laboracions en obres col·lectives.
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Josep Barcons Palau (Navès, 1978) és músic i llicenciat en humanitats per la Universitat
Pompeu Fabra. La seva tesi doctoral analitza el pensament d’Arnold Schönberg i les seves
implicacions existencials en l’òpera Moisès i Aaron. Actualment, és professor i director de
l’Escola de Música Casp de Barcelona, forma part del consell de redacció de la Revista
Musical Catalana, i és membre del Grup de Recerca de la Bibliotheca Mystica et
Philosophica Alois M. Haas de la UPF.
Presentació del llibre
El llibre Moisès i Aaron serà presentat a la Llibreria La Central (C. Mallorca 237.
Barcelona) el dijous 13 de desembre del 2012, a les 19.30 hores. Hi intervindran Ignasi
Moreta (doctor en Humanitats i editor de Fragmenta), Xosé Aviñoa (catedràtic d’Història de
la música de la UB), Joan-Carles Mèlich (professor titular de Filosofia a la UAB), Josep
Barcons (llicenciat en Humanitats, músic i autor d’una tesi doctoral en curs sobre Moisès i
Aaron) i Lluís Duch (monjo de Monserrat i doctor en teologia i antropologia). Durant l’acte hi
haurà una breu audició comentada d’un enregistrament de l’òpera Moses und Aron.

Alumnes dels Jesuïtes participen en un projecte europeu de lluita contra
la discriminació
Jesuïtes – 28|11|2012 Alumnes de les escoles Jesuïtes El Clot (Barcelona) i Jesuïtes
Bellvitge (L’Hospitalet de Llobregat) han participat en el projecte Cross Community Schools,
juntament amb tres institucions més de França, Itàlia i Alemanya. Es tracta d’una iniciativa
convocada per l’Àrea de Justícia de la Comissió Europea per lluitar contra la discriminació en
els entorns on es mouen els joves.
Als dos centres catalans, el projecte ha
aplegat un centenar d’alumnes de 15 a
22 anys que cursen 4rt d'ESO, Batxillerat
i Cicles Formatius, i que han volgut
participar-hi voluntàriament. "L’objectiu
general del Projecte ha estat", segons
expliquen els responsables, "contribuir al
fet que, a escala europea, la diversitat en
qualsevol de les seves manifestacions
sigui entesa, acceptada i, finalment, apreciada". El treball s’ha realitzat sobretot a través de
les "àrees de diàleg", grups de conversa on els joves han debatut sobre la discriminació per
aparença física, religió, procedència, etc.
L’activitat s’ha portat a terme durant el curs 2011-2012 i va concloure el 19 de novembre
passat, amb la lectura de la Carta de la Diversitat, que els alumnes han fet arribar al
coordinador del projecte i que, juntament amb les que han elaborat la resta d’institucions,
s’enviaran al Parlament Europeu. La carta recull les seves peticions i compromisos, i servirà
per a l’elaboració d’una normativa escolar europea per prevenir la discriminació.
El document inclou propostes concretes, com la petició que els centres incorporin a les
seves normatives internes declaracions sobre aquesta qüestió, i també mecanismes de
control perquè, quan es produeixin casos de discriminació, s’investiguin i s’estableixin vies
de solució i sanció, si és necessari. Per la seva banda, els joves es comprometen a ajudar a
la integració de les persones que pateixen discriminació, portant a terme diverses activitats
de sensibilització i aprofundiment sobre aquest tema, i facilitant que es coneguin i denuncïin
els casos de discriminació.
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L’acte va comptar amb la participació, entre d’altres, dels directors generals de les escoles
Sant Ignasi i El Clot, els directors de l’etapa de Cicles Formatius de les tres escoles, dels
professors responsables de les Àrees de Diàleg i d’uns 25 alumnes. La voluntat de les
escoles i dels educadors i alumnes és donar continuïtat al treball iniciat, mantenint i
promovent les àrees de diàleg com a espai de participació.

SAF. Servei d'Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines
saf.mbc@gmail.com

Jornada Interreligiosa
2012, canvi de cicle? Les religions vers una nova consciència
Dissabte, 15 de desembre de 2012
Edifici Mosaic - Carrer Nou de Santa Clara, 58, Manresa
Què anuncien les profecies maies?
Què pot passar el 21 de desembre de 2012?
S'acosta la fi del món tal i com el coneixem?
Al llarg d’una jornada reflexionarem sobre com diferents religions i tradicions espirituals
valoren els auguris entorn la darrera data marcada al calendari maia.
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Exposarem com diferents tradicions religioses i espirituals enfoquen el tema i per fer-ho
comptarem amb representació cristiana, musulmana, budista, de l'Associació Brahma
Kumaris, de la Fe Bahá’í i de l’Església del Santo Daime.
PROGRAMA
10.00 h - Obertura: Espai de Silenci
10.30 h - Taula rodona “2012, canvi de
cicle?” amb Xavier Melloni, sj, antropòleg,
teòleg i fenomenòleg de la religió, Alfred
Matarín de l’Associació Brahma Kumaris i
Pilar Vergés, membre de l’Església del
Santo Daime
11.30 h - Descans
12.00 h - Taula rodona “2012, canvi de
cicle?” amb Ismael L’Aziri, musulmà,
Tomás Dueñas, de la Fe Bahá’í i Jordi
Majà, del Centre Budista Kagyu Samye
Dzong.
13.00 h – Dinar
15.00 h – Diàleg i debat entre ponents i
assistents
17.30 h - Comiat
Inscripcions: laxarxademanresa@yahoo.es i al telèfon 626 80 23 20
Preu: 15 euros (dinar inclòs)
Amb el suport de: Associació Sociocultural Xarxa de Manresa - Ajuntament de Manresa Departament de Governació i Relacions Institucionals - Generalitat de Catalunya

Las Misioneras de Jesús, María y José celebran el centenario del
nacimiento de su Fundadora
Madrid, 27 de noviembre de 2012 (IVICON).- El 22 de septiembre,
las Misioneras de Jesús, María y José iniciaron la conmemoración
del centenario. A lo largo de este año, en todas las comunidades de
la Congregación se realizarán diversos actos en acción de gracias a
Dios por su vida y por el carisma que a través de ella enriquece a la
Iglesia.
Madre Dolores nació en 1913, en una familia aragonesa, de
profundas raíces cristianas. Su espíritu misionero y contemplativo se forjó en la Acción Católica, en
años difíciles para la sociedad española. Se sintió llamada por Dios, desde el dolor y la pobreza
humana, trabajando como enfermera durante la guerra española (1936-1939). Su vocación la fue
descubriendo en la mirada atenta a los hermanos que sufren y en la experiencia íntima del amor de
Dios-Misericordia. Al finalizar la guerra, con un grupo de jóvenes se trasladó a Madrid para entregarse a
los pobres. En 1944, después de no pocas dificultades, asumió, en fidelidad a la Iglesia, la misión de
dirigir la incipiente congregación.
Fue un corazón abierto. Vibró ante las necesidades de los hombres. Llevó al Instituto a la vanguardia
de las zonas y sectores de pobreza y sufrimiento. Falleció en 1984, tras una dolorosa enfermedad, en
la que fue coherente con lo que había sido su vida: una entrega incondicional y confiada a los designios
de Dios.
Actualmente, la Congregación procura ser fiel al carisma que a través de ella se les transmitió, siendo
reflejo del Rostro Misericordioso de Dios Padre-Madre, con un estilo de vida sencillo, pobre y cercano
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con los más necesitados; compartiendo el carisma con seglares formando la Familia Misionera de
Jesús, María y José.
Hoy están presentes en España, Texas (USA), México, Chile y Ruanda.

“Esquerdes al mur”
Cristianisme i Justícia fa una crida per recollir històries que convoquin a
l’esperança
Cada dia rebem notícies relacionades amb la crisi que estem patint i les seves
conseqüències socials. Aquesta successió de
males notícies pot dur-nos al desànim, al
catastrofisme o al fatalisme de creure que davant
d’aquesta situació no hi ha res a fer.
Cristianisme i Justícia fa una proposta que neix de
la convicció que tots som convidats a donar
esperança i a esquerdar aquests murs que ara
mateix se’ns imposen. Es tracta d’una iniciativa
senzilla però il·lusionant que consisteix a compartir
testimonis sobre històries que animin a l’acció i a
l’esperança.
Durant el temps d’Advent, des del 2 de desembre i
fins al Nadal, es publicaran al bloc les
comunicacions rebudes que responguin a aquesta
crida:





Iniciatives senzilles i locals. Cal dir breument en què consisteixen, origen,
motivacions...
Iniciatives de carn i ossos, basades en experiències o accions personals.
Iniciatives preferentment de caràcter col·lectiu, perquè, davant l’individualisme ferotge,
volem mostrar projectes que convidin a fer front a la crisi amb la solidaritat i la
intel·ligència col·lectiva.
I, sobretot, iniciatives que mostrin que tots podem fer alguna cosa, per petita que sigui.

Les històries s’han d’enviar a gastarlavida@fespinal.com. En funció de la resposta, la
campanya tindrà continuïtat més enllà del temps d’Advent.
“Feedingzgz”: l’escàndol global del menjar
La primera història publicada arriba des de Saragossa i l’explica l’activista social i jesuïta
José Maria Segura. Sorgeix de l’observació de l’escena d’un grup de persones cercant
aliments en bon estat als contenidors d’escombraries d’un supermercat, d’on aconsegueixen
treure diversos productes amb petits defectes o una data de caducitat propera. El
malbaratament d’aliments –es llença gairebé un terç del que es produeix- esdevé
especialment dolorós en un moment en què moltes famílies passen greus necessitats.
Per denunciar-ho i cridar l’atenció sobre aquest model productiu i de consum injust, a
diverses ciutats d’Europa, i ara també a Saragossa, col·lectius de persones i entitats
organitzen el que s’anomena “feeding”, àpats multitudinaris elaborats amb aliments rebutjats.
Més informació sobre aquesta iniciativa a https://www.facebook.com/feedingzgz
Podeu seguir la campanya “Esquerdes al mur” al bloc de Cristianisme i Justícia i
també a https://www.facebook.com/cristianismeijusticia i https://twitter.com/cijusticia
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Nou orgue a Poblet
«L’objectiu de la Comèdia i d’aquest càntic és allunyar els vius de l’estat de misèria espiritual
en aquesta vida, per conduir-los a la
salvació» (Dante, Epístola a Cangrande I della
Scala).
Les
paraules
de
l’autor
de
la Divina
Comèdia expressen molt bé la més alta comesa de
tota obra artística, que coincideix amb el desig de tot
ésser humà: atènyer la felicitat. La bellesa de l’art en
general, i de la música en particular, ofereix
misteriosos recursos que ajuden a realitzar aquest
desig.
Per al cristià la Felicitat, amb majúscules, només es
troba en el Déu revelat en Jesús de Natzaret. “La
música té una única tasca primordial: elevar la raó a
la veritat immutable, a l’únic Déu i Senyor de totes
les coses” (S. Agustí, Sobre la música). Crist és la
música del Pare. El savi jesuïta Athanasius Kircher
(1602-1680), en la seva Musurgia universalis,
presenta Déu com a constructor d’orgues i
organista, establint un paral·lelisme entre els sis
primers dies de la creació i els sis jocs d’un orgue
universal. Al principi era l’abisme silenciós.
Però “Déu digué”, digué la Paraula, i el no-res es va
poblar de ressonàncies, de música, d’harmonia. “El cel parla de la glòria de Déu” (Sl 18,2).
“La música és l’art més allunyat de la corporeïtat, ja que representa el moviment en tota la
seva força i és transportada per ales quasi espirituals” (Schelling, Philosophie der Kunst). La
música del nostre nou orgue, creada pel vent de les seves entranyes, ja sona per a la
glorificació de Déu i la santificació dels homes, com diu el ritual de benedicció. La seva
imponent façana és la imatge visible, material, d’una realitat invisible, pneumàtica. Si
escoltem atentament, la grandiositat i dolçor dels seus sons ens poden elevar, amb les ales
de l’esperit, per damunt de les misèries d’aquest món, arribant al regne de la felicitat, ni que
sigui per uns moments. Les portes del Misteri es poden entreobrir, donant-nos la possibilitat
d’albirar algunes de les meravelles que Déu ens té preparades. Més enllà del soroll de les
nostres paraules podem escoltar la música de la Paraula.



Si voleu ajudar la comunitat de Poblet a cobrir les despeses de l’orgue, podeu fer la
vostra aportació a aquest compte de CatalunyaCaixa: 2013 3079 98 0210133693
Informació relacionada amb l’orgue: orguesdepoblet@gmail.com

CONCERT INAUGURAL DEL NOU ORGUE METZLER DEL MONESTIR DE POBLET
Organista: Olivier Latry
Basílica de Poblet, 7 desembre 2012, 21.30 h.
Entrada lliure
Informació pràctica
Les portes de l’església s’obriran a les 20.30 h (1 hora abans del concert)
L’aforament de l’església, per bé que prou ampli, és limitat.
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Vuit ferits en caure un cotxe en el que viatjaven cinc religioses per un
desnivell a Sarrià

BTV – Notícies.cat | 03.12.2012
Vuit persones han resultat ferides, cinc lleus i tres greus, en un accident a Sarrià. A les 17 h,
un cotxe en què viatjaven cinc monges ha caigut des d’un desnivell del carrer de Martorell
i Peña fins al carrer del General Vives. El vehicle ha impactat contra un autocar escolar que
estava aparcat i un tot terreny. Segons fonts municipals, en el moment del xoc, el vehicle de
transport escolar només estava ocupat pel conductor i una monitora.
L’accident s’ha produït quan un vehicle ocupat per cinc persones circulava pel carrer de
Martorell i Peña i ha caigut per un desnivell d’entre quatre i cinc metres. Com a
conseqüència de la caiguda, el cotxe ha xocat contra un autocar escolar que estava aparcat
al carrer del General Vives i ha rebotat contra un tot terreny que transitava pel mateix carrer,
a prop de la Ronda de Dalt. L’accident s’ha produït a les 17 h, però els nens encara no
havien pujat a l’autocar, només el conductor i una monitora.
Els vuit ocupants dels vehicles implicats n’han resultat ferits, cinc lleument i tres de gravetat.
Dues persones han rebut l’alta en el lloc dels fets i la resta han estat hospitalitzats. Els ferits
greus han estat traslladats als hospitals de Bellvitge, Vall d’Hebron i Sant Pau. El conductor i
la monitora de l’autocar han estat atesos per crisis d’ansietat.
Quatre ambulàncies i un helicòpter s’han desplaçat on s’ha produït l’accident. Protecció Civil
ha activat la prealerta del pla d’emergències Procicat.

Verdallar a “Signes dels Temps” de TV3
Aquest proper diumenge, dia 9 de desembre, el programa “Signes dels temps” de TV3 emet
un reportatge sobre l'empresa Verdallar (Fundació Benallar - Associació CINTRA)
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Calendari URC
2012

DESEMBRE

12
14
22

dc.
dv.
ds.

16

dg.

17
18

dl.
dt.

Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC
SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos)
CEVRE: trobada d'Advent
Bisbat de Terrassa (Delegació de Vida Consagrada): vespres al monestir
contemplatiu de les Dominiques de Sant Cugat del Vallès
CEVRE: fi de classes de formació inicial - primer trimestre
Junta Directiva URC 11.00

Contacta amb nosaltres
Lluís Serra
Noemí Pujol
Web
Facebook
Twitter

Secretari general de l’URC i director del CEVRE
Secretaria de l’URC i del CEVRE
Informatiu Horeb
Unió de Religiosos de Catalunya
Unió de Religiosos de Catalunya
URC Unió Religiosos

sec.general@urc.cat
info@urc.cat
horeb@urc.cat
www.urc.cat
www.facebook.com
@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
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