Barcelona, 24 de gener de 2013
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Teresa Losada, germana missionera franciscana, premi Mounier 2013

(IEMC - 18/01/2013 ) L’Institut Emmanuel de Catalunya i la Facultat de Filosofia de
Catalunya han decidit atorgar el Reconeixement Emmanuel Mounier 2013 a la germana
Missionera Franciscana Teresa Losada. Aquest premi se suma al Memorial Cassià Just que
va rebre el passat mes de març. Losada és doctora en Filologia semítica i fundadora de la
Casa de la Cultura Musulmana (Bayt-Al-Thaqafa), institució dedicada a ajudar els immigrants
àrabs a Catalunya, mitjançant la seva integració social i lingüisticocultural, així com la
promoció laboral, especialment en la protecció de la dona i dels infants, sense perdre els
arrels de la pròpia llengua i cultura, ni les conviccions islàmiques que professen.
L’Institut Emmanuel Mounier de Catalunya (IEMC) amb la col·laboració de la Facultat
de Filosofia de Catalunya de la Universitat Ramon Llull atorga cada any el
Reconeixement Emmanuel Mounier a aquelles persones o institucions que destaquin per
actituds i activitats que expressin les qualitats més apreciades de la persona humana, tan en
l’àmbit intel·lectual com pràctic, en l’horitzó del pensament personalista, sota les
característiques del compromís amb el creixement de l’ésser humà i amb l’avançament
comunitari vers un món més just i habitable.
De les qualitats que el Reconeixement Mounier valora per atorgar aquest guardó, considera
que Teresa Losada ha posat en relleu durant molts anys el compromís en la seva actuació

pacient i constant en favor de l’acompliment real dels drets i oportunitats de les persones
immigrants àrabs, en el convenciment que el coneixement d’altres persones, cultures i
religions, a més de fomentar la tolerància i el respecte mutu, ajuda també a tothom,
immigrants i autòctons, a aprofundir en les pròpies conviccions.
El guardó serà lliurat a Teresa Losada el dia 16 de maig de 2013, a les 19 h, a la Sala Sant
Jordi de la Facultat de Filosofia de Catalunya, a l’edifici del Seminari de Barcelona, en un
acte previ a la sessió ordinària de l’Aula Mounier.

Segon trienni per al germà Maurice Berquet, provincial de la Província de
L’Hermitage dels Germans Maristes
El Consell general, havent efectuat als germans de la provincia de
L’Hermitage la preceptiva consulta, ha nomenat el germà Maurice Berquet
provincial de la Província de L’Hermitage per a un segon trienni, que
iniciarà a finals del mes de juliol, durant la celebració del Capítol Provincial.
L’esmentada Província comprèn els països següents: França, Catalunya,
Grècia, Hongria, Suïssa i Algèria. La cúria provincial es troba a Lió (França)
per motiu d’orígens històrics de la congregació marista. Les seves llegües
oficials són el francès i el català.

Reunió de reflexió i estudi sobre l’acompanyament de religiosos grans
TEMA

Acompanyament de religioses i religiosos grans

1/2013
29 de gener de 2013, dimarts
10.30 – 13.00
CEP (Centre d’Estudis Pastorals) - C/ Rivadeneyra 6, 3a planta, Barcelona
Superiores i superiors majors. Responsables de l’àrea d’acompanyament
de religioses i religiosos grans.
El P. Màxim Muñoz, president, i el G. Lluís Serra, secretari general URC
El tema d’estudi i la reflexió d’aquesta reunió apunta a l’acompanyament
Finalitat
personal, espiritual i comunitari de les religioses i religiosos grans a fi que
visquin aquesta etapa important de la seva vida amb joia i fidelitat a la
seva vocació de persones consagrades. L’objectiu no és concentrar el
diàleg en les residències o en la gestió dels serveis geriàtrics encara que,
tangencialment, puguin influir en aspectes concrets de l’acompanyament.
Es tracta de compartir reflexions i experiències per millorar
l’acompanyament humà i espiritual.
Pregària
Ordre del dia 1.
2.
Salutació i presentació de la reunió
3.
Necessitats de les religioses i religiosos grans en aquesta etapa de
la seva vida
4.
Dificultats i reptes de l’acompanyament
5.
Intercanvi de criteris i d’experiències
6.
Conclusions, si és cas.
Confirmació Confirmeu l’assistència a l’URC, abans del 25 gener, divendres, a través
del correu electrònic (urc.info@gmail.com) o telefonant a la Noemí
(933.024.367) en horari de 3 a 7 de la tarda.
Reunió
Data
Hora
Lloc
Assistents
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Jornada de Formació Permanent
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com

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

“EL RETORN DEL SAGRAT”
a càrrec de

Josep Otón

Durant la segona meitat del segle XX, molts indicis feien preveure la desaparició del fet religiós de la cultura i
de la vida social dels països desenvolupats. Tanmateix, des de fa uns anys s’està produint un ressorgiment de
l’espiritualitat que podem denominar el reencantament postmodern, en contraposició al desencantament del
món propi, segons Max Weber, de la modernitat.
L’actual retorn del sagrat es caracteritza per la ruptura de l’experiència personal amb els referents culturals
associats a les institucions religioses. L’individu assumeix el protagonisme en la configuració de les seves
vivències espirituals i l’escenari de la globalització li aporta els continguts religiosos a partir dels quals
confeccionar el seu credo particular.
Aquest nou context pot ser acollit com un perill per part del cristianisme, però també com una oportunitat si és
capaç d’establir un diàleg sincer amb les noves formes d’espiritualitat.

Josep Otón Catalán (Barcelona, 1963) és doctor en Història, catedràtic d’ensenyament secundari i
professor a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona. Ha escrit diversos llibres sobre
espiritualitat i interioritat: El inconsciente, ¿morada de Dios? (Sal Terrae, 2000; ed. brasilera: 2003),
Vigías del abismo. Experiencia mística y pensamiento contemporáneo (Sal Terrae, 2001), i Debir, el
santuario interior. La experiencia mística y su formulación religiosa (Sal Terrae, 2002; ed. brasilera:
2008). En el mateix àmbit ha coordinat La interioridad: un paradigma emergente (PPC, 2004). Ha fet
també diverses incursions en la narrativa juvenil: 21 Retratos para el siglo 21 (Aunalia, 2003), El
chamán del Pequeño Valle (San Pablo, 2007), Relatos con vivencia. Retratos de interior (Khaf, 2010).
Va dedicar la tesi doctoral a la filosofia de la història de Simone Weil, autora sobre la qual ha escrit:
Totalitarisme, arrelament i nació en l’obra de Simone Weil (Generalitat de Catalunya, 2007), Simone
Weil: el silenci de Déu (Fragmenta, 2008), Història i pedagogia en l'obra de Simone Weil
(Mediterrània, 2009), i El camino espiritual de Simone Weil (San Pablo, 2009) Recentment ha
publicat Històries i personatges. Un recorregut per la Bíblia (Claret, 2009; Sal Terrae, 2010) que ha
tingut un ampli ressò a través de la publicació de fragments en el Full Dominical. Ha estat guardonat
amb el Premi Serra i Moret (2006) d’assaig sobre valors cívics, el Premi Joan Profitós (2006) d’assaig
pedagògic, el Premi de la Càtedra Victoriano Muñoz (UPC) per tesis que defensen el
desenvolupament de valors humans i el Premi d’Assaig Bíblic (2008). Pel seu darrer treball El
reencantament postmodern (Cruïlla 2012), ha estat mereixedor del XII Premi Joan Maragall d’assaig.
Ç

Data: 9 de febrer de 2013, dissabte. Hora: 9.45-13.30 i 15.30-17.30 h
Lloc: Col·legi Salesià Sant Josep (c/ Rocafort, 42 - Barcelona). L1 Rocafort i L3 Poblesec
Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA (tel.: 93 302 43 67) (de 15 a 19 hores)
Preu: 20 euros. Pagament: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa”
2100-3040-06-22-00340826
Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres JO
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El reencantament postmodern
Entrevista a Josep Otón
1. És un fet que la societat actual no està
tan secularitzada com s'havia profetitzat.
El fet religiós no ha desaparegut sinó que
augmenta. Com explicaries aquest retorn
del sagrat?
Crec que cal matisar aquesta afirmació. El
procés de secularització no s'ha aturat ni de
bon tros. Més aviat al contrari. Les institucions
religioses van perdent influència en la societat
de l'Europa occidental. Ara bé, aquesta
secularització no va acompanyada de la
desaparició de l'interès per l'espiritualitat. Es
dóna el fet paradoxal que mentre les religions
tradicionals perden influència, els ciutadans
cerquen per altres vies l'Absolut, la dimensió
mística de l'existència. Aquest fenomen ens porta a pensar que la fe no es transmet
únicament a través dels mecanismes culturals de cada societat. En aquests moments que es
produeix una ruptura entre institució i individu, el sentiment religiós no desapareix. Brolla de
manera espontània. Segurament l'anhel de l'Etern és una característica intrínseca de la
condició humana, com podria ser el llenguatge o les capacitats artístiques. Aquest element
connatural es pot canalitzar a través de les estructures culturals de cada civilització. Però, si
no troba les estructures adequades, emergeix espontàniament i en genera de noves.
Així doncs, podem pensar que efectivament està avançant la secularització, en el sentit que
la societat civil està substituint les entitats religioses en aspectes que li eren essencials, com
la cura de la interioritat i el conreu de la mística.
Avui dia podem trobar una àmplia oferta de cursos de tècniques de meditació o estudis
sobre mística en centres cívics, universitats, escoles públiques o equipaments esportius. El
sagrat no ha desaparegut; ha emigrat a l'espai profà.
2. Com creus que ens hem de situar els cristians en aquesta nova situació?
Evidentment es tracta d'un gran repte i d'una gran oportunitat. Alguns encara pensen que
l'interlocutor del cristianisme és una societat incrèdula. En part, encara perdura la idea
mecanicista de l'univers i de la vida. Però cada vegada són més els que no es conformen
amb aquesta visió del món i aspiren a transcendir les fronteres de la materialitat. El
cristianisme té molt a aportar a aquests nous cercadors de l'Absolut. És un moment idoni per
donar a conèixer l'espiritualitat dels nostres grans mestres. Entre ells, sant Francesc i santa
Clara. Però el cristianisme també té molt a aprendre. Hem viscut una religió massa
intel·lectualitzada, massa racional.
Les noves formes d'espiritualitat són una invitació a integrar el cos i les emocions en la vida
interior dels creients. D’altra banda, el cristianisme afronta un gran perill. Davant la
popularitat de les noves formes de religiositat, pot oblidar els valors de les pròpies arrels i
renunciar a la pròpia identitat per ser acceptats en aquesta nova societat. El retorn del sagrat
pot esdevenir un miratge perillós si no s'aborda amb prudència.
3. Circula el tòpic que els joves no són religiosos. Quina és la teva experiència amb
els joves de l'institut on treballes?
Jo crec que els joves són religiosos encara que no sempre en siguin conscients. Viuen
immersos en un univers mediàtic configurat per elements amb reminiscències religioses.
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Còmics, videojocs, pel·lícules i sèries televisives estan farcits de mites i símbols religiosos.
Cal una tasca pedagògica i pastoral per ajudar els joves a
desxifrar el significat d'aquest univers semàntic. D’altra banda,
molts joves es comprometen en la defensa dels drets humans, de
l’ecologia o de la pau; participen com a voluntaris en projectes
solidaris. Molts del seus valors estan en sintonia amb la proposta
ètica de l'Evangeli. A més, alguns, quan arriben a certa edat i ja
estan de tornada de tot, experimenten la buidor del materialisme i
cerquen els valors de l'espiritualitat. Aleshores les religions
d'Orient esdevenen un referent. És una llàstima que busquin lluny
el que potser tenen a prop.
4. Ens deies que la gent no vole ser evangelitzada però sí vol
sentir parlar de Déu. Com ho expliques, això? Com creus que s'ha d'evangelitzar?
En un discurs de l’any 2009, Benet XVI va explicar la seva visita a la República Txeca. En
principi, estava previngut respecte d’aquest viatge perquè la majoria de la població és
agnòstica o atea, i els cristians només hi representen una minoria. En canvi, va ser rebut en
un clima de gran cordialitat, l'ambient de les celebracions era joiós, se l'escoltava amb
atenció i les autoritats li van donar mostres de cortesia en tot moment.
Franciscans - ANY XLVII - NÚM. 240 - MAIG-AGOST DE 2012 - MONTSE ANDREU

José Rodríguez Carballo: “El drama de la Vida Religiosa no es el
envejecimiento, sino que deje de ser religiosa”
Entrevista con José Rodríguez Carballo, nuevo presidente de la Unión de Superiores
Generales
VIDA NUEVA. Texto y fotos: DARÍO MENOR
| Publicado el 04.01.2013
El gallego José Rodríguez Carballo, ministro
general de la Orden de los Frailes Menores, es
el nuevo presidente de la Unión de Superiores
Generales (USG). Sustituye al salesiano
mexicano Pascual Chávez. El franciscano
analiza la situación que afronta hoy la Vida
Religiosa y Consagrada (VRyC) y recuerda que
su mayor problema sería que dejase de ser ella
misma, no el envejecimiento o la reducción numérica.
- ¿Qué significa para usted el nombramiento como presidente?
- Supone un mayor compromiso en el trabajo a favor de la VRyC, particularmente la
masculina. Es un compromiso que asumo con gozo y como un reto, pues amo
apasionadamente la VRyC; no podría ser de otro modo pues es mi vida, y creo
profundamente en su actualidad. Por otra parte, en este trabajo no parto de cero. Desde
hace años conozco bien la USG en cuanto miembro de su Consejo Ejecutivo y anterior
presidente de la Comisión Teológica.
Este nombramiento, además, supone un voto de confianza que espero no defraudar. Recibo
una herencia rica en iniciativas y en reflexión. La USG lleva trabajando mucho en estos
años. A mí me toca ahora recoger dicha herencia y hacerla fructificar, enriqueciéndola en la
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medida de lo posible. Cuento para ello con una secretaría permanente eficaz y con un buen
Consejo Ejecutivo con el que pienso que será fácil colaborar. Algunos de ellos los conozco
bien, por haber trabajado juntos en el anterior consejo. Son personas con gran experiencia y
buena capacidad de reflexión.
Estrechar relaciones
- ¿Cuál será su prioridad?
- En este momento puedo señalar tres grandes prioridades. La primera es coordinar el
trabajo de reflexión que se está llevando a cabo en el área de la VRyC, sobre todo en lo que
se refiere a la identidad de los religiosos y a la teología de la VRyC. Para ello contaremos en
todo momento con la Comisión Teológica de la USG. En segundo lugar, fortalecer la
colaboración en posibles iniciativas y la reflexión conjunta con la Congregación para los
Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. En la figura del prefecto
contamos con gran apoyo en este campo. Ese mismo apoyo estoy seguro que lo
encontraremos en el secretario de dicha Congregación, cuyo nombramiento se espera en
breve tiempo, así como con los oficiales de esa congregación. A través de ella deseamos
una estrecha relación con la Santa Sede y con el mismo Santo Padre, como signo de
profunda comunión con el Sucesor de Pedro.
Y, en tercer lugar, estrechar la colaboración con la UISG (Unión Internacional de Superioras
Generales), sobre todo para llevar a cabo iniciativas comunes, como será el II Congreso
Internacional de Vida Consagrada, previsto para 2016, y algún otro Seminario sobre
Teología de la VRyC, como el que se celebró en febrero del 2011.
“Vivo el envejecimiento y
la disminución en el número de miembros
de las congregaciones clásicas
con cierta preocupación, pero no como una obsesión”.
- ¿Qué proyectos tiene en mente?
- Continuaremos con las ya tradicionales
Asambleas de la USG (dos al año), en las
que, entre otras cosas, seguiremos
estudiando la situación de la VRyC en
cada continente. Estamos, además,
estudiando la posibilidad de un encuentro
anual con los nuevos superiores
generales. También estamos poniendo en
marcha el próximo Congreso Internacional
de VRyC. Otros proyectos irán saliendo
con la aportación del Consejo Ejecutivo y
las aportaciones de los distintos superiores
generales.
- ¿Cómo vive el envejecimiento y la disminución en el número de miembros de la
mayoría de las congregaciones clásicas?
- Con cierta preocupación, pero no como una obsesión. Preocupación, pues en los países
occidentales la disminución es clara y el envejecimiento también, debido, entre otras cosas,
al envejecimiento de la población y al secularismo en dichos países. Esta disminución y
envejecimiento hace que tengamos que dejar muchas obras en el campo de la educación,
de la sanidad y en el campo social; obras que considero todavía importantes y, en muchos
casos, necesarias, sobre todo en estos momentos de crisis que estamos viviendo. No
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obstante, dicha situación no la vivo como obsesión, pues esta “crisis”, en el sentido
etimológico del término, como “momento para tomar decisiones”, nos está ayudando a volver
a lo esencial, a lo que no es negociable porque afecta a nuestra identidad. El drama no es la
disminución y el envejecimiento. El drama estaría en que dicha opción de vida dejase de ser
religiosa.
Intercongregacionalidad
- ¿Hasta dónde se puede llegar en el trabajo conjunto entre las distintas
congregaciones religiosas?
- Es difícil prever lo que el Espíritu prepara para el
futuro. Lo cierto es que, viniendo de Él, ciertamente será
lo mejor para la VRyC. Estoy convencido de que está
llamada a trabajar más en la intercongregacionalidad y a
colaborar más en proyectos comunes. En algunos
casos, no hay que descartar la fusión de algunas
congregaciones con un carisma afín. Ejemplos de esto
tenemos varios en estos últimos años.
“Como todo momento de transición,
también el nuestro está
lleno de desafíos para la Iglesia,
ante los cuales se necesitan
lucidez y audacia”.
- ¿Cómo puede la VRyC reavivar las parroquias,
elemento clave en la vida de la Iglesia?
- Fundamentalmente trasladando a ellas su experiencia
de fraternidad y comunidad. En este sentido, sería
bueno que con mayor frecuencia los obispos
encargasen una parroquia a una fraternidad o
comunidad, in solidum. Creo que esto enriquecería mucho a la parroquia y libraría a los
religiosos de un cierto individualismo.
- ¿Cree usted que, en la actualidad, la Vida Religiosa y Contemplativa está amenazada
por un cierto clericalismo?
- Ciertamente, sobre todo en estos momentos en que, en muchas Iglesias locales, hay
mucha escasez de vocaciones sacerdotales. Para evitar ese riesgo, los religiosos y
consagrados hemos de ahondar más en nuestra identidad práctica.
- ¿Cómo analiza el momento que vive hoy la Iglesia teniendo en cuenta sus dos
milenios de historia?
- La Iglesia, y en ella la VRyC, está viviendo un momento hermoso, ante todo, porque es el
momento de Dios. Por otra parte, es un momento desafiante, como en toda transición. No
olvidemos que estamos viviendo un cambio de época. Como todo momento de transición,
también el nuestro está lleno de desafíos para la Iglesia, ante los cuales se necesitan lucidez
y audacia. Lucidez para una lectura atenta de los signos de los tiempos y responder a
preguntas tan simples e importantes como ¿dónde estamos?, ¿hacia dónde vamos?, ¿hacia
dónde nos empuja el Espíritu? Se necesita también audacia evangélica para dar una
respuesta a esos desafíos desde el Evangelio. En cualquier caso, el momento que está
atravesando la Iglesia no es peor, ni mucho menos, que los que atravesó en otros momentos
de transición.
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- ¿Cómo puede la VRyC volver a ser atractiva para los jóvenes de los países
occidentales?
- La atracción está en ser verdaderamente evangélica, “exégesis viviente del Evangelio”,
como nos pide Benedicto XVI. La actualidad de la VRyC, entre jóvenes y no jóvenes, está en
la vivencia de una espiritualidad unificada, que nos haga hijos del cielo y de la tierra,
místicos y profetas al mismo tiempo; en una espiritualidad de presencia, que nos lleve a vivir
como discípulos y misioneros a la vez.
La VRyC será atractiva por su radicalidad evangélica, sin rebajas en sus exigencias
evangélicas y carismáticas. También lo será por su vida fraterna en comunidad, humana y
humanizante; por una misión que sitúe a los religiosos y consagrados inter gentes, con
preferencia por los lugares de frontera, por los “claustros inhumanos”. La VRyC será
atractiva a los jóvenes si se mantiene en constante actitud de discernimiento y de búsqueda,
en cuanto “mendicantes de sentido”.
En el nº 2.830 de Vida Nueva.

Un gran mèrit ciutadà
Les Filles de la Caritat reben la medalla de l’Ajuntament de Barcelona per la seva obra
social
Al segle XIX les germanes van fundar l’Hospital de Nens de Barcelona, concebut per a
nens pobres

ANA JIMÉNEZ - Obra social Santa Lluïsa de Marillac. Homes en risc d’exclusió social en un taller de
manualitats d’aquest centre social que les Filles de la Caritat tenen a la Barceloneta
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La Vanguardia - MARÍA-PAZ LÓPEZ Barcelona - 20 ene 2013
Són presents a la ciutat des de fa més de dos segles, i l’Ajuntament de Barcelona ha decidit
premiar aquesta profunda dedicació amb la Medalla d’Or al Mèrit Cívic. Les Filles de la
Caritat de San Vicenç de Paül, congregació femenina fundada en França al segle XVII, van
rebre la medalla dimecres passat dia 9 al Saló de Cent, on l’alcalde, Xavier Trias, va lloar
com les germanes, “de manera callada, treballen a favor de la gent més desfavorida de la
nostra ciutat”.
En l’actualitat, les Filles de la Caritat tenen o gestionen a Barcelona i localitats properes
diverses escoles, residències de gent gran, guarderies i centres socials i sanitaris, com
l’Hospital de Nens de Barcelona, que el 2011 va complir 125 anys. Aquest hospital, durant
decennis dedicat a nens pobres, proporciona en l’actualitat assistència sanitària a
assegurats de mútues, en assumir la sanitat pública universal aquesta funció inicial d’atendre
la població més vulnerable.
Les Filles de la Caritat porten l’assistència a la pobresa incrustada a l’ADN. Quan Vicenç de
Paül va arribar des de la província a París a inicis del segle XVII, emocionat davant la
perspectiva de la brillantor de la capital, va topar de cara amb una realitat espantosa: ben al
costat de l’esplendor desmesurada de la cort del rei Lluís XIII, els pobres malvivien en la
misèria, i els nens indesitjats eren abandonats a les portes de les esglésies.
Amb una noble, Lluïsa de Marillac (que seria canonitzada al segle XX), el futur sant va
fundar el 1633 la Companyia de les Filles de la Caritat. “Els fundadors van haver de buscar
una fórmula jurídica perquè persones entregades a Déu poguessin ser al món, perquè en
aquell temps ser religiosa era sinònim de viure enclaustrada”, explica sor Eduarda Vergara,
responsable (visitadora provincial, segons la seva nomenclatura) de les Filles de la Caritat
de la província canònica de Barcelona, que comprèn Catalunya, les Balears i Osca.
En aquesta zona són 425 germanes, que renoven anualment els seus quatre vots: pobresa,
castedat, obediència i servei als pobres. El seu carisma, recalca sor Eduarda Vergara durant
una trobada a la casa provincial de la congregació, a Barcelona, és “estar entregades a Déu
per al servei als pobres, amb un esperit d’humilitat, senzillesa i caritat”. Jurídicament, les
Filles de la Caritat són una societat de vida apostòlica amb vots. Són actualment la
congregació femenina més nombrosa:
17.750 germanes a 93 països dels cinc
continents.
El seu desembarcament a Barcelona fa
dos segles es va produir quan quatre
joves catalanes i dues d’aragoneses van
marxar a França per formar-se en les
maneres de la nova congregació. Van
tornar a Barcelona i durant un temps
van exercir la seva tasca a l’antic
hospital de la Santa Creu. Tensions
amb els administradors les van portar a
abandonar-lo i a treballar en altres llocs, com Reus i Lleida.
Al poc, va sorgir el germen de l’hospital de Nens de Barcelona. El van fundar el 1886 el
pediatre Francisco Vidal Solares i sor Mercedes Viza, en forma de dispensari per a la
infantesa desvalguda, i es va convertir en hospital quatre anys després. Allà es va crear la
gota de llet, un programa de tractament i higienització de llet de vaca per a nens pobres, i
allà es van posar moltes de les primeres vacunes de la verola a la ciutat.
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La congregació acumula premis, entre els qual hi ha el Príncep d’Astúries de la Concòrdia i
la Creu de Sant Jordi, a més d’altres medalles, com les rebudes per sor Genoveva Massip,
ànima de l’Obra Social Santa Lluïsa de Marillac de la Barceloneta. Les Filles de la Caritat
van començar l’any passat un altre repte: Vincles Rosalia Rendu, que a la zona de l’Arc de
Teatre (Raval), es va de ronda quan cau la nit per convidar gent sense sostre a dormir en un
lloc calent.

El valor d’estudiar, de formar-se i d’assolir titulacions acadèmiques
fecc informa 21.01.2013, núm. 454
No rebaixem el valor d’estudiar, de
formar-se
i
d’assolir
titulacions
acadèmiques
Des que un sociòleg madrileny va fer
fortuna als anys 70 amb la frase, impactant
però falsa, “la universitat, fàbrica d’aturats”
-que fins i tot va donar títol a un llibre seu-,
periòdicament surten estudis o afirmacions
gratuïtes de pretesos experts sobre la
pèrdua de valor de canvi de l’estudi i de
l’obtenció de titulacions acadèmiques.
Hi ha determinats fenòmens que en una
anàlisi superficial podrien abonar aquesta
tesi: els joves catalans altament qualificats que han de trobar feina fora del país, la
sobrequalificació d’alguns treballadors vers les feines que aconsegueixen, la baixa
remuneració d’algunes activitats professionals que requereixen alta qualificació... Es tracta
de fenòmens reals i que podrien convidar a un cert desànim; però, més enllà de totes
aquestes circumstàncies i d’altres fets conjunturals, l’anàlisi rigorosa de les dades indica tota
una altra realitat.
Entre les persones que tenen una titulació universitària o una titulació de formació
professional de grau superior hi ha, es miri com es miri, menys atur que en els
col·lectius que no assoleixen aquestes qualificacions.
El darrer estudi de la Fundació Jaume Bofill, presentat la setmana passada, indica, tal com
ha destacat algun mitjà, que la crisi ha elevat l’exigència acadèmica fins al punt que es
considera que posseir una formació universitària o una formació professional superior
marca ara el llindar del benestar
social.
Fa
pocs
dies,
el
Departament
d’Ensenyament
també
presentava
dades de la inserció laboral dels
titulats en formació professional, que
són francament positives.
Aquesta realitat no és nova, encara que
ara potser es radicalitzi. Els nivells de
titulació, malgrat totes les dificultats
del moment, estan relacionats amb
millors índexs d’ocupació.

10

Afortunadament, la gent té seny i la formació professional ha incrementat l’alumnat aquests
darrers anys, fins i tot amb un contingent important de persones adultes que retornen a la
formació reglada per millorar la seva qualificació i millorar així la seva ocupació.
Des de les escoles hem de lluitar contra les falses percepcions en què poden caure els
alumnes i les seves famílies, i insistir a valorar l’esforç formatiu i l’assoliment de
titulacions. Això ha d’anar acompanyat d’una orientació educativa i professional de
l’alumnat rigorosa i honesta, més enllà dels tòpics que poden amagar la realitat. Com més
alumnes es titulin als cicles formatius, especialment als superiors i a la universitat, millor per
a ells mateixos i millor per al país.
Jornades de pastoral educativa, el 22 i 23 de febrer
La setmana passada fèiem una crida des d’aquest espai a participar a les 6s Jornades de
pastoral educativa de l’Escola Cristiana de Catalunya. Avui recordem la crida tot
informant d’un canvi de dates i demanant-vos-en disculpes.
Alguns ens vau fer notar que les primeres dates anunciades coincidien, en molts casos, amb
dies festius de lliure elecció dels centres, ja fos el mateix divendres o el dilluns següent. Per
aquest motiu, ens ha semblat oportú, tot i el petit enrenou que això genera, de canviar les
dates. Així doncs, si Déu vol, les Jornades de pastoral educativa d’enguany es faran els dies
22 i 23 de febrer.
Aquest canvi pot exigir algun reajustament en el programa -del qual ja informarem
oportunament-, però hi mantenim oberta la inscripció.

Escoles Catòliques no celebrarà a Oviedo les Jornades de Pastoral
que ha prohibit Mons. Sanz Montes
Escuelas Católicas (FERE-CECA y EyG - 17/01/13) ha hecho público un comunicado en el
que aseguran que han decidido no celebrar sus Jornadas Pastorales en la archidiócesis de
Oviedo. La realidad es que ha sido el arzobispo de la archidiócesis, Mons. Jesús Sanz
Montes, quien dio orden de que las jornadas no se celebraran en la capital asturiana debido
a su desacuerdo con algunos de los ponentes, de conocida oposición al magisterio de la
Iglesia o a las líneas pastorales marcadas por los obispos españoles en los últimos años.
Nota de Escuelas Católicas:
Ante la postura del Arzobispado de Oviedo de
que no se celebren las Jornadas de Pastoral en
esta autonomía, fiel a su sentido y pertenencia a
la Iglesia, Escuelas Católicas (FERE-CECA y
EyG) ha decidido no celebrar estas jornadas en
Oviedo. No obstante, como cada año, desde
hace 22, continúa apostando por la celebración
de las Jornadas de Pastoral, organizadas desde
la sede nacional en colaboración con las sedes
autonómicas.
Estas Jornadas, que sólo en los últimos cinco
años han congregado a más de 35.000
personas, ofrecen a los profesores de centros católicos propuestas y reflexiones
innovadoras para trabajar la pastoral de una forma cercana a niños y jóvenes.
Especialmente en este Año de la Fe las Jornadas de Pastoral están pensadas como un
elemento más para ayudar a nuestra escuela a transmitir una sólida fundamentación de la
fe. Fieles a las palabras del Papa Benedicto XVI, EC compromete día a día sus esfuerzos,
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tiempo y apostolado a acrecentar el conocimiento de los fundamentos de nuestra fe en la
escuela cristiana.
Escuelas Católicas lamenta esta situación que afecta a una labor que cada año se organiza
desde la institución con la mejor voluntad y con la idea siempre presente de servicio a la
Iglesia y a la escuela católica. Desconoce en profundidad las razones que han motivado el
desacuerdo, pero está abierta al diálogo para exponer el sentido último de estas jornadas.

¿Un baculazo con marcha atrás?
José Manuel Vidal – Religión digital - 17.01.13
El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, es un prelado
preparado, con personalidad y que no deja a nadie
indiferente. Un obispo franciscano y, como tal,
cercano, buen escritor, amable y dialogante. Pero
también es un franciscano reciclado en Comunión y
Liberación. Y eso, a mi juicio, lo escora hacia el
autoritarismo y el celo doctrinal excesivo. Por eso,
cuando en su alma franciscana predomina el cariz
cielino suele pasarse y tomar decisiones drásticas y
equivocadas. Como la de vetar la celebración de las
Jornadas de la Fere en su diócesis.
Le sucedió ya mientras estuvo al frente de la
comisión episcopal de Vida Consagrada. Quiso
meter en "su" vereda a los religiosos y religiosas,
pero estos no se dejaron. Y, durante años, los
obispos (monseñor Sanz, sobre todo) y la Confer
mantuvieron las espadas en todo lo alto. Fue salir
Sanz de la comisión, ponerse al frente de ella el
obispo de Santander, VIcente Jiménez, y las aguas volvieron a su cauce.
Don Jesús es un obispo intelectualmente bien preparado y conoce el paño religioso (por
franciscano y por haber sido presidente de la comisión de Vida consagrada) como nadie. ¿A
qué viene, pues, su baculazo? Porque lo que está diciendo, a voz en grito, con él, es que
el dominico José Antonio Solórzano, la dominica Lucía Caram o el sacerdote de Jaén y
director de Vida Nueva, Juan Rubio, no son de fiar. Y eso me parece mucho atrevimiento.
Más aún, un pecado o un delito moral, que no debería pesar sobre la conciencia de un
obispo.
¿Es que son herejes? ¿En qué, quién les ha declarado como tales, por qué, en base a
qué proceso...? ¿Es que no profesan la sana doctrina o es que, simplemente los religiosos
y el sacerdote discrepan en algunos temas menores, accidentales y, por lo tanto, sometidos
al sano pluralismo de la libertad de opinión?
¿Cómo es posible ponerle una cruz a Sor Lucía Caram, convertida, desde hace años, en un
icono de la solidaridad, independientemente de que se declare catalanista o que pida una
mayor presencia de la mujer en la Iglesia? ¿Cómo es posible vetar la presencia de Juan
Rubio, el director de Vida Nueva, un sacerdote moderado, centrado y ecuánime, que
dirige con mano firme y rumblo claro la prestigiosa revista de PPC-SM?
No logro entender qué le ha pasado a monseñor Sanz. Porque con su baculazo no sólo
pone en entredicho a los ponentes, sino también a la institución organizadora:
Escuelas Católicas. Una institución de máxima solvencia y que realiza una encomiable
labor educativa y social. ¿Quién es Don Jesús para poner en entredicho el "católicas" de las
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Escuelas Católicas, por su cuenta y riesgo y sin tener en cuenta a los demás obispos? Y,
para colmo, sin dar razones, al menos públicamente.
Un baculazó así sólo sería de recibo si la Iglesia redujese al estado laical al dominico
Solórzano, a la dominica Caram y al sacerdote jiennense Juan Rubio, por gravísimas
razones personales o doctrinales y después de sus correspondientes procesos canónicos.
La Iglesia tiene leyes que ni los propios obispos se pueden saltar a la torera. O si la
Conferencia Episcopal proclamase públicamente que Escuelas Católicas había dejado de
ser un organismo eclesial. Y como eso nadie lo hizo, tampoco debería hacerlo Don
Jesús. A no ser que quiera ser más papista que el Papa. O salir en los medios, como
el nuevo Don Pelayo de la cristiandad.
Y, por último, con su baculazo, Don Jesús pone en un brete a los demás arzobispos y
obispos en cuyas diócesis se van a celebrar las jornadas de la Confer. ¿Qué va hacer,
ahora, Barrio, Rouco, Iceta, Ureña, Asenjo, Osoro o Blázquez? Si toman la misma
decisión que el arzobispo de Oviedo caerían en sus mismos errores. Si no lo hacen, dejarán
a Sanz en evidencia y estarán reconociendo, de facto, que se ha equivocado y que se ha
pasado más de cien pueblos.
Don Jesús, todavía está a tiempo de reconocer humildemente, con humildad franciscana,
que se ha equivocado. Y corregir su error. No se deje llevar por los cantos y los halagos
interesados de sus palmeros. Pregúntese sólo qué haría San Francisco o el propio Jesús
que hace salir el sol para buenos y malos...
No se ponga a la altura de los talibanes. Ni su categoría personal y episcopal lo soportaría ni
su archidiócesis lo merece. Tiene usted la suficiente personalidad y el necesario arrojo
evangélico para reconocer su error y dar marcha atrás en su decisión. Y reconocerlo
humildemente. Con saco y ceniza, como el hermano Francisco. Y muchos, muchísimos en
su diócesis y en la Iglesia española se lo agradecerán. Y las palmas de sus palmeros
interesados se volverán silbidos. ¡Buena señal, Don Jesús!
José Manuel Vidal

Tras el veto en Oviedo, seguirán celebrándose en el resto de sedes
previstas
Sor Lucía Caram y Emilio Pinto no participarán en las Jornadas de Pastoral de
Escuelas Católicas
Juan Rubio, Serafín Béjar, Denis Rafter y Carmen Barba serán los ponentes definitivos
Jesús Bastante, 21 de enero de 2013
Jorge Fernández Sangrador se dirigió a los responsables
de Escuelas Católicas de Asturias para apuntar que "al
obispo no le gustan ciertos ponentes y contenidos"
(Jesus Bastante).- La dominica Sor Lucía Caram y el
maestro y terapeuta Emilio Pinto, finalmente, no
participarán en las Jornadas de Pastoral de Escuelas
Católicas que, bajo el título Cartografía de la Fe, tendrán
lugar en varias diócesis españolas. Tras el veto del
arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, a la celebración este
fin de semana en su diócesis, los responsables del
encuentro han remodelado el programa, en el que se
mantienen el director de Vida Nueva, Juan Rubio; el
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teólogo Serafín Béjar; la profesora de LaSalle, Carmen Barba; y el actor y director Denis
Rafter.
"Las JP se celebrarán en los lugares donde señalamos: Santiago, Granada, Madrid,
Valencia, Valladolid, Zaragoza, Bilbao, Tenerife, los días viernes por la tarde y sábado al
mediodía para que los asistentes puedan regresar y descansar ese fin de semana con más
holgura y serenidad. Aseguro que saldrán igualmente fortalecidos para seguir educando,
creyendo, animando la fe propia y de sus alumnos", se puede leer en la circular enviada
a los responsables de centros y escuelas católicas.
Según apuntan algunas informaciones, el veto de Sanz no ha contado con el apoyo de la
mayor parte de los obispos donde se van a continuar celebrando las Jornadas. Al parecer,
fue el vicario general de Oviedo, Jorge Fernández Sangrador, quien se dirigió a los
responsables de Escuelas Católicas de Asturias para apuntar que "al obispo no le gustan
ciertos ponentes y contenidos". Otras fuentes apuntan que dichos ponentes "vetados" serían
Sor Lucía Caram (quien optó por renunciar a su participación) y Emilio Pinto (quien al
parecer estaría divorciado).
En la circular, y sin hacer referencia al veto, se apunta que "siempre hay imponderables e
imperativos que nos ayudan a comprender y aceptar los cambios oportunos que se han
producido a última hora, ajenos a nuestra voluntad, pero sí en consonancia con nuestro
espíritu de diálogo y aceptación de
sugerencias que nos llevan, por este año, a
dar un formato diferente a la celebración de
las XXII JP".
"Seguiremos celebrándolas con el mismo
empeño, fidelidad y deseo de servicio
educativo-pastoral en este Año de la Fe,
en el que el Papa Benedicto XVI, en su
carta apostólica Porta fidei, nos invita a
"redescubrir el camino de la fe para iluminar
de manera cada vez más clara la alegría y
el entusiasmo renovado del encuentro con
Cristo", continúa el texto, que apunta que
"las JP pretenden cada año, como el Papa nos dice, que "no podemos dejar que la sal se
vuelva sosa y la luz permanezca oculta". Y, menos, la luz de la verdad. Por amor a la
verdad, "el Año de la fe será también una buena oportunidad para intensificar los testimonios
de la caridad". En esas coordenadas han deseado moverse siempre las JP, máxime en este
Año de la fe. Que por nuestra parte no quede el intento serio de comunión en la
caridad y en la verdad".
Una piulada de Sor Lucía Caram @sorluciacaram
Finalmente no participaré en las jornadas de la FERE. Estoy tranquila y haber sido vetada no
me impide amar sin condiciones y servir el evangelio

VI Jornades d’Ètica i Món contemporani
«ECONOMIA DEL DESIG, ECONOMIA DE LA NECESSITAT»
FACULTAT DE TEOLOGIA DE CATALUNYA
Organitzades pel Seminari de Doctrina i Acció Social de l’Església (SEDASE) del
Departament de Teologia Moral
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Dies: 11-12 febrer 2013 – De 19.00 a 21.30 h.
Lloc: Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona
Dilluns 11 de febrer
EL BINOMI DESIG-NECESSITAT EN L’ECONOMIA
DE MERCAT
Ponències:
«El benefici màxim i les escoles de negocis»
Dr. FRANCESC CABANA, President de l’Ateneu
Barcelonès i economista
«De l'autonomia de les preferències a la teologia
del consum»
Dr. ALFREDO PASTOR, Professor de l’IESE, Càtedra
IESE - Banc de Sabadell d’Economies Emergents
Taula Rodona i diàleg amb els ponents.
Dimarts 12 de febrer
LA LÒGICA DE LA GRATUÏTAT I DEL DO EN
L’ECONOMIA DE COMUNIÓ
Ponències:
«L’economia del do en l’economia de mercat
segons la Doctrina social de l’Església»
S. E.R. Mons. MARIO TOSO, Arquebisbe Secretari del
Pontifici Consell Justícia i Pau, Roma
«La virtut de la prudència del supervisor per a l'economia del bé comú»
Dr. GUILLEM LÓPEZ CASASNOVAS, Professor d’Economia a la Universitat Pompeu Fabra
Taula Rodona i diàleg amb els ponents
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: fins al 10 de febrer de 2013.
Secretaria de la FTC: Diputació, 231, 08007 Barcelona – Tel. 93 453 49 25
congressos@teologia-catalunya.cat – www.teologia-catalunya.cat

TV3 Signes dels Temps. “Atur i fe”
Atur i fe
Catalunya va tancar el 2012 amb gairebé 650.000 parats.
Davant d’aquest panorama, la fe hi té alguna cosa a dir?
Com viu l’atur un cristià? Àngel de Arriba és un comercial de
58 anys que fa un any i nou mesos que no té feina. Signes
dels Temps entrevista Àngel de Arriba, autor del llibre Atur i
fe.
Altres temes:
- Testimoni de Sarah Sayeed, musulmana i membre del Centre Interreligiós de Nova York.
- Presentació del llibre Lugares sagrados de África escrit per Jean Bosco Botsho, president
d’Africat.
- “Any de la Fe”, espai on cristians i cristianes de les diverses diòcesis catalanes expliquen
en què creuen i per què creuen.
- “Idees”, recull d'actes, activitats i novetats editorials.
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Data: diumenge 27 de gener de 2013
Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 9.55
www.tv3.cat/signesdelstemps
www.facebook.com/signesdelstemps

Maristes, 125 anys a Girona – Acte de cloenda
Ens plau comunicar-vos, en nom de l’Equip Directiu de l’escola Maristes i de la comunitat de
Germans Maristes de Girona, la celebració el dimarts dia 29 de gener del 2013, a les 7 de
la tarda, i en el teatre del mateix col·legi, l’acte de cloenda dels 125 anys de l’arribada dels
Germans Maristes a Girona i el posterior inici de l’escola.
Aquest acte tindrà com a lema “125 anys dels Maristes a Girona: tradició versus innovació” i
la part central serà una taula rodona de caire educatiu amb aquest tema i amb la participació
de les persones següents:
· Sr. Josep Lagares, Empresa Metalquimia; àmbit empresa
· Sr. Salvador Maneu, Fundació Príncep de Girona; àmbit emprenedoria i joves
· Sra. Dolors Vidal, Degana Facultat de Turisme de la Universitat de Girona; àmbit
universitari, cultural i artístic
· Sr. Neus Muñoz, coordinadora educació en el SOM, Servei Obres Maristes a Catalunya;
àmbit pedagogia
· Sr. Jordi Roura, Diari de Girona; àmbit educació en l’esport
Les paraules de cloenda dels 125 anys les farà el G. Pere Ferré, vicari provincial dels
Maristes. També hi haurà un recull de les imatges dels actes celebrats i un final musical
interpretat per alumnat de l’escola.

L’Arxiu Municipal de Lleida retorna un llibre del segle XVIII a l’Arxiu del
Monestir de Bellpuig de les Avellanes
El divendres 18 de gener de 2013 s’ha
signat a l’Arxiu Municipal de Lleida l’acord
de donació i retorn d’un llibre del segle
XVIII a l’Arxiu del Monestir de Bellpuig de
les Avellanes.
L’Arxiu Municipal de Lleida ha trobat
recentment
entre
els
seus
fons
documentals un exemplar editat l’any 1738
que formava part de la Biblioteca i Arxiu
del Monestir de Bellpuig de les Avellanes.
El llibre Vida del insigne màrtir San Jorge
duu el segell i nota de procedència de la
biblioteca i arxiu d’aquest monestir. Molt
probablement havia format part de la
biblioteca particular del canonge Jaume
Pasqual, membre de l’anomenada Escola
Històrica de les Avellanes.
La biblioteca i arxiu del Monestir de les Avellanes fou saquejada i dispersada després de la
desamortització de Mendizábal, l’any 1835, motiu pel qual molts dels seus documents i
llibres han acabat en col·leccions particulars o disgregats en arxius i biblioteques diversos.
Ara, en un acte de respecte a la procedència dels documents, l’Arxiu Municipal de Lleida ha
considerat retornar aquest exemplar a l’Arxiu del Monestir de Bellpuig de les Avellanes.
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Per la seva banda l’Arxiu del Monestir de Bellpuig de les
Avellanes, que actualment custòdia també l’arxiu històric dels
Germans Maristes, es compromet a preservar i posar a
disposició dels investigadors aquest document, que
s’integrarà en la documentació que preserva dels canonges
regulars premonstratesos de Santa Maria de Bellpuig de les
Avellanes.

La mirada de Joan Botam
(Editorial Mediterrània) L'any 1944 un jove Joan Botam prenia la Targarina i marxava de les
seves Borges Blanques natals vers un futur que llavors no podia ni imaginar. Estudiant a
Arenys, Salamanca i Roma, medievalista sota la direcció del pare Miquel Batllori, mestre a
Sarrià, superior de comunitat a Pompeia, provincial dels caputxins de Catalunya, activista
pacifista, pioner de l’ecumenisme, promotor del diàleg interreligiós... Fidel a Déu i a
l’exemple de Sant Francesc, ha fet de la seva vida un compromís per la cultura, el diàleg i el
país.
Aquest és el recorregut del llibre Mirada de Pau. Joan Botam, memòries. Aquest dimecres es
presentarà a la Llibreria Claret de Barcelona amb
Arcadi Oliveres, economista; Joan Estruch,
sociòleg; l'autor del llibre, Jordi Puig; i Joan
Botam. L’acte estarà presentat per Màxim
Muñoz, provincial dels claretians de Catalunya.
El 2010 Joan Botam va ser distingit amb la Creu
de Sant Jordi i va rebre el premi en convivència i
diàleg interreligiós del Grup de Treball Estable de
Religions.
El llibre és un passeig pels paisatges que ha
trepitjat Joan Botam, conegut encara per molts
pel seu nom de religiós, fra Salvador de les
Borges. Repassa la seva vida, i a través d’ella, la
història dels caputxins, de l’Església catòlica catalana, de la lluita antifranquista (amb la
Caputxinada) i de l’ecumenisme a Catalunya. Tot resseguit amb la seva mirada, una mirada
de pau.
L'autor del llibre, Jordi Puig, és sociòleg i músic, ha treballat per a diverses institucions en
l’àmbit de la recerca i la gestió de la diversitat religiosa, i és l’impulsor de la consultoria
Pneuma. L’any 2008 publicà, conjuntament amb Enric Canet i Pere Vilaseca, el llibre
d’entrevistes Escola, religió i poder: el trencaclosques que no encaixa.

La dimensió contemplativa del diàleg interreligiós
XAVIER MELLONI
La dimensió contemplativa del diàleg interreligiós
Diumenge, 27 de gener, a les 18
Monestir de Sant Pere de les Puel·les
Anglí, 55 – Barcelona - www.benedictinescat.com/StPere
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Ordenació diaconal del claretià Dion
Dissabte dia 12 de gener, els Claretians de Catalunya han
gaudit d’una celebració important. El jove Dionísus, conegut
per tots com a Dion, d’Indonèsia, ha rebut l’ordenació de
Diaca.
La celebració es va fer al Santuari del Cor de Maria, de
Barcelona, amb participació de Claretians de gairebé totes
les comunitats de Catalunya. I amb una bona representació
dels joves Claretians de diversos països que cursen els seus
estudis a Colmenar Viejo, prop de Madrid, juntament amb els
seus responsables. S’hi van fer presents també un parell de
Claretians indonesis que completen estudis a Espanya. I no
cal dir, la celebració va comptar amb la presència d’un
nombrós grup de persones de les Parròquies de Sant
Tomàs i del Cor de Maria, en especial de l’Esplai Estel, on
en Dion fa activitats pastorals des de començament de curs. I
encara, un bon grup del centre juvenil de Girona, que el
curs passant va comptar amb la presència sempre alegre i
disponible del nou diaca.
Les ofrenes presentades pels joves de Girona i de l’Esplai
Estel donaven testimoni de l’afecte que aquests grups senten
per en Dion. I de com ell ha sabut entrar en la vida i activitats
d’aquests grups i en el cor de cada persona.
Va presidir el Sr. Arquebisbe de Barcelona, Cardenal Lluís
Martínez Sistach. El P. Màxim Muñoz, Provincial dels Claretians de Catalunya, va donar la
benvinguda, agraint la presència del Sr. Cardenal i expressant la joia que suposa una
ordenació diaconal. Amb un profund silenci tota la comunitat va acompanyar el ritus
d’ordenació: la pregària i la imposició de mans del bisbe. El diaca Benjitu, ordenat fa poques
setmanes i company de curs d’en Dion, li va imposar l’estola i la dalmàtica o túnica dels
diaques. Immediatament després, el nou diaca rebia de mans del bisbe el llibre de la Paraula
de Déu, amb una frase que no només és un lema per als diaques, sinó també per a tots els
que seguim els passos del P. Claret: “Rep l’Evangeli de Crist, del qual has estat fet
missatger; i creu el que llegeixes, ensenya el que creus i practica el que ensenyis”.
El novell diaca va començar immediatament a exercir les seves funcions, preparant l’altar,
assistint el bisbe i distribuint la comunió a la comunitat. Les paraules d’en Dion al final de la
celebració, agraint la presència de tots i agraint especialment el regal de Déu que és la
vocació, es van tancar amb un fort aplaudiment. Després vam tenir l’oportunitat de felicitar-lo
personalment, tant a l’interior del temple com a la sala on ens vam reunir per compartir
l’alegria, la fraternitat i, evidentment, un bon refrigeri.
Per als Claretians de Catalunya, aquesta ordenació, juntament amb les altres tres anteriors,
suposa un sòlid motiu d’esperança i alegria. I també un repte. Un repte perquè els Claretians
de casa nostra sempre han viscut pensant que una dimensió important de la seva missió era
enviar evangelitzadors món enllà. I cal estar contents per tot el que s’ha fet en aquest sentit
durant un segle i mig. Ara, en canvi, els Claretians més joves que hi ha a Catalunya han
vingut de l’Índia i d’Indonèsia. I això suposa saber-los acollir i integrar en la família, tot
confiant-los responsabilitats en la seva missió de comunicadors de l’Evangeli.
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D.O.: La vida, font d’alegria
La Paraula VIDA ens inspira a sentir, força, color,
llum, alegria… Som Vida i moltes vegades ho oblidem,
som una font d’alegria, felicitat, esperança, però el dia
a dia ens porta a deixar de veure tot allò que ja som.
Ens hem proposat en aquest any tornar a re-Viure tot
això que som. Crearem una realitat basada en
l’alegria, la felicitat, la pau…, traurem el millor de
nosaltres i ho compartirem. Jugarem, riurem,
experimentarem els sentits amb consciència,
coneixerem aquell nen interior que tots portem dins,
ens relaxarem i crearem tot allò que desitgem.
Lloc: MONESTIR DE LES AVELLANES (Os de Balaguer-Lleida)
Dates: 22-24 de febrer de 2013
Inscripció: com.avellanes@maristes.org
Col·laboració econòmica: cap de setmana (pensió + activitat): 80€
Més informació:
Telèfon: 973 438 006 - A/e: com.avellanes@maristes.org
web: www.monestirdelesavellanes.com (secció Casa d'Espiritualitat)

“Los Chicos del Coro” recapten 22.000 euros
per al Menjador Social Sant Joan de Déu
Segons informa l'Agència SIC, el Rotary Club Sevilla-Macarena ha lliurat la recaptació
obtinguda per l'organització del concert de “Los Chicos del Coro” a la Catedral de Sevilla. El
seu president, Jesús Gómez, va donar al director de Desenvolupament Solidari, el Gmà.
José Miguel Valdés, un xec per
valor de 22.000 euros, la
quantitat més elevada que han
recaptat fins ara com a club.
Flama.info - Redacció,
18 gen. 13
El germà José Miguel Valdés va
agrair l'esforç i va assegurar que
"en conèixer-se l'import, el que
se m'ha passat pel cap és gent
amb un plat de menjar, perquè,
en una societat tan avançada com la nostra, encara hi ha gent que no té res per menjar".
Per la seva banda, Jesús Gómez es va mostrar molt satisfet per l'èxit del concert -del qual es
van aconseguir vendre les 2.180 entrades disponibles- i va mostrar la seva satisfacció
perquè aquest esforç es destini a gent que corre el risc d'exclusió social, un col·lectiu cada
vegada més nombrós com a conseqüència d'aquesta crisi econòmica.
El germà Valdés va animar els organitzadors i col·laboradors a continuar amb aquest
compromís i "a trucar a la porta de Sant Joan de Déu no només per oferir ajuda, sinó per
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compartir inquietuds sobre els més necessitats" perquè "potser hi ha llocs on no podem
arribar, però sempre ho intentem".
“Los Chicos del Coro” van actuar a la Catedral de Sevilla el 27 de desembre en un concert
que va ser un rotund èxit. La coral està formada per uns 40 nens i nenes del Col·legi de
Saint Marc de Lió que col·labora amb les seves veus a accions altruistes portant un missatge
de solidaritat i humanitat com a forma de canviar el món.
El Rotary Club Sevilla Macarena impulsar l'organització d'aquest concert a la capital
andalusa amb l'objectiu de recaptar fons per al Menjador Social Sant Joan de Déu, que cada
dia atén una mitjana de 150 persones.

Mor Santiago Pirallo, op, president de CONFER entre 1989 i 1994
Madrid, 18 de enero de 2013 (IVICON).- El sacerdote dominico Santiago Pirallo ha fallecido
en el día de hoy. Fue elegido presidente de la CONFER masculina en 1989 hasta 1994 e
impulsó la unificación de las dos Confers que existían en aquel momento.
También estuvo muy presente en la preparación del Sínodo de los Obispos que se celebró
en 1994 con la Vida Religiosa como tema de fondo. En su congregación, fue Prior Provincial
de España de la Orden de los Predicadores entre 1982 y 1990.
El funeral se celebrará mañana a las 12 de la mañana en la iglesia de los dominicos situada
en la calle Claudio Coello, 141 de Madrid.

Jornada Mundials dels Migrants
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La Salle de la Seu uneix en un programa alumnes i avis
REGIÓ 7 20.01.2013 | 00:00
M. S. LA SEU D'URGELL El
Col·legi La Salle de la Seu
d'Urgell ha portat a terme per
segon any el projecte “Tots som
joves, tots som grans” a través
del qual alumnes de quart d'ESO
interactuen amb alguns avis de la Fundació Sant Hospital i de la Llar Sant Josep.
L'objectiu del projecte és "afavorir el compromís cívic i la millora de la qualitat de vida dels
avis del nostre entorn, contribuir que els nostres alumnes siguin socialment responsables i
en un futur compromesos amb les causes solidàries i afavorir el desenvolupament cívic, ètic,
personal i social", segons han explicat els responsables de la iniciativa. El programa repetirà
dues sessions amb els avis al llarg del curs.

Grup Anawim

GRUP ANAWIM
REUNIÓ DE SUPERIORES MAJORS, DELEGADES,
ABADESSES I PRIORES DE CATALUNYA
Unió de Religiosos de Catalunya
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com

TEMA

La vida consagrada femenina d’avui vista amb ulls de dona

1/2013
11 de febrer de 2013, dilluns
10.30-16.00
Benedictines (Monestir de Sant Pere de les Puel·les) - C/ Anglí, 55,
Barcelona
Superiores majors, delegades, abadesses i priores de Catalunya.
Assistents
La Gna. Eulàlia Freixa, vicepresidenta de l’URC, i les Gnes. Pilar Rovira i
Lourdes Ruiz, vocals de la junta directiva de l’URC
El tema de la trobada se centrarà en la reflexió sobre La vida consagrada
Finalitat
femenina d’avui vista amb ulls de dona, amb la participació de Laia
Ahumada, autora del llibre Monges.
Ordre del dia 10.30 h Arribada, acollida i cafè
11.00 h Pregària i xerrada. Grups i diàleg
14.00 h Dinar
Comunicacions compartides
16.00 h Comiat
Confirmació Confirmeu l’assistència a l’URC, abans del 5 febrer, dimarts, a través del
correu electrònic (urc.info@gmail.com) o telefonant a la Noemí (933 024
367), en horari de 3 a 7 de la tarda.
Reunió
Data
Hora
Lloc
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Agenda
2013
29

GENER
dt.

2013

Matinal de formació i estudi: acompanyament de religioses i religiosos grans

FEBRER

2
5
9
11
13
13
13

ds.
dt.
ds.
dl.
dc.
dc.
dc.
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dg.
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ds.

Jornada Mundial de la Vida Consagrada
Junta Directiva URC 16.00
URC-CEVRE: Jornada de formació permanent
Grup Anawim: reunió de superiores majors
Quaresma: dimecres de cendra
Delegats Episcopals de Vida Consagrada. Barcelona.
Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC
Arquebisbat de Barcelona (Delegació de Vida Consagrada): recés de
Quaresma, dirigit pel Sr. Cardenal, per a les religioses, al Seminari de
Barcelona
Bisbat de Terrassa (Delegació de Vida Consagrada): recés a càrrec de la
Gna. Eulàlia Jubany, cma, a les Carmelites de Terrassa

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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