
    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 7 de març de 2013                                                                  ANY VI. núm.      

Vaticà: el conclave 
68 Assemblea general de l’URC ● Associació Cintra 

 

El conclave: reunió 
de cardenals a 
l’escolta de 
l’Esperit.  
Preguem perquè 
Déu inspiri les 
seves anàlisis i 
decisions, així com 

l’elecció del Papa. 

Unes pinzellades 
històriques del gran 
projecte 
intercongregacional 
de l’ASSOCIACIÓ 

CINTRA 

68 Assemblea general de l’URC: 
el germà Emili Turú, superior general 
dels Germans Maristes, desenvoluparà 
el tema de reflexió, estudi i debat El 
servei d’autoritat: el diàleg com a eina 

de lideratge.  
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ASSEMBLEA GENERAL ● URC 
Unió de Religiosos de Catalunya 
Pl. d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 

 
 

Reunió 68 

Data 13 de març de 2013, dimecres 

Hora De 2/4 de 10 del matí fins com a màxim a les 3 de la tarda, i dinar. 

Lloc Seminari Conciliar de Barcelona, carrer Diputació, 231 - Barcelona 

Convocats Superiores i superiors generals, superiores i superiors provincials, abadesses i 
priores, delegades i delegats, delegada i delegats episcopals de Vida Consagrada, 
persones convidades 

Ordre del 
dia 

9.30 
9.45 

 
10.40 

 
 
 

11.00 
 

12.00 
12.30 

 
13.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.00 

Acollida i lliurament del material – Vestíbul de l’accés principal 
Eucaristia presidida per Mons. Romà Casanova, Bisbe de Vic – Capella 
central 
Assemblea general – Sala Sant Josep 
1. Obertura de l’assemblea. P. Màxim Muñoz, president 
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea 
3. Tema de reflexió, estudi i debat:  
El servei d’autoritat: el diàleg com a eina de lideratge 
Ponència d’Emili Turú, fms, superior generals dels Germans Maristes 
Descans 
Diàleg en grups 
Col·loqui  
4. Presentació i aprovació, si escau, de la memòria 2012 
5. Presentació i aprovació, si escau, del balanç de l’any 2012 
6. Ratificació del pressupost de l’any 2013 
Pausa breu 
7.        Comunicacions: 

 Presentació del Servei d’Arxius de la Federació Catalana de 
Monges Benedictines 

●  Presentació de la I Jornada de Comunicació, organitzada per l’URC 
●  Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional 
●  Sessions de reflexió i estudi: espiritualitat i missió compartida... 

8. Informacions diverses 
9. Torn obert de paraula 
10. Cloenda de l’assemblea  
Dinar de germanor (l’hora pot avançar-se en funció del ritme de 
l’Assemblea general) 

 

 
Lluís Serra i Llansana 

Secretari general 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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La junta directiva de l’URC va celebrar la 
seva reunió mensual el passat dimarts, 5 de 
març. Entre els temes tractats, es va dedicar 
un temps de reflexió serena i profunda sobre 
el moment eclesial actual. 

El Pontificat de Benet XVI ha culminat en un 
gran missatge de futur eclesial en efectuar la 
seva renúncia. Es valora el seu suport, 
sempre clar i evident, a la vida consagrada, 
així com la riquesa del seu magisteri. Moltes 
altres coses més també, que religioses i 
religiosos han posat en evidència en 
declaració als mitjans de comunicació. 

Es desitja que els cardenals, sobre els qui 
recau l’elecció del nou Papa, siguin autèntics 
buscadors de Déu a l’escolta de l’Esperit per 
tal que, conscients del moment eclesial 
actual, sàpiguen escollir la persona que 
pugui conduir l’Església, el poble de Déu, tot seguint els criteris evangèlics de fe i de servei. 
Profetisme, comunitat, testimoniatge i presència a les fronteres de la societat i de la cultura... 
són aspectes de la sensibilitat de la vida religiosa que cal remarcar en la vida eclesial. 

Al marge de moltes altres consideracions, la junta directiva invita les comunitats religioses a 
intensificar la pregària a fi que els cardenals electors siguin fidels al buf de l’Esperit. 

 

 

 

Conclave (7): Convé que els cardenals electors disposin del màxim d'informació, fiable i 
transparent, sobre la situació de l'Església. 

Conclave (6): La renúncia de Benet XVI ha generat un gran espai de reflexió serena. El 
conclave necessita el seu temps. Sense presses. 

Conclave (5): Les pintures del Judici final a la capella Sixtina recorden als cardenals electors 
la seva greu responsabilitat del vot. 

Conclave (4): L'especificitat de l'Església no es pot reduir a etiquetes esquerra/dreta, 
progressista/conservador... Ignoren la complexitat. 

Conclave (3): El conclave no ha de realitzar els meus somnis ni els seus propis, sinó portar a 
terme els somnis de Déu. Ai les expectatives! 

Conclave (2): El soroll mediàtic crea interferències que dificulten el discerniment i l'escolta, 
però gairebé és inevitable. Cal superar-ho. 

Conclave (1): Una reunió de persones, amb les seves llums i ombres, a l'escolta de l'Esperit. 
Preguem perquè siguin dòcils al seu xiuxiueig.  

 

 URC Catalunya 

@URC_Catalunya 

Reflexió de la junta directiva de l’URC sobre el moment eclesial actual 
 

El twitter de l’URC parla del «conclave» 
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De Pere de l'Araguaia per a Pere de Roma: 
 
 
«Deixa la Cúria, Pere» 
 
Deixa la Cúria, Pere, 
Desmunta el sanedrí i les muralles, 
Ordena que tots els pergamins impecables siguin alterats 
per les paraules de vida i amor. 
Anem al jardí de les plantacions de banana, 
revestits i de nit, a qualsevol risc, 
que allà el Mestre sua la sang dels pobres. 
La túnica/roba és aquesta humil carn desfigurada, 
tants crits d'infants sense resposta, 
i memòria brodada dels morts anònims. 
Legió de mercenaris assetgen la frontera de l'aurora naixent 
i Cèsar us beneeix a partir de la seva arrogància. 
En el gibrell ben preparat, Pilat es renta, legalista i covard. 
El poble és amb prou feines una «resta», 
una resta d’esperança. 
No el deixis sol entre els guàrdies i prínceps. 
És hora de suar amb la Seva agonia, 
és hora de beure el calze dels pobres 
i aixecar la Creu, nua de certeses, 
i avortar la construcció –llei i segell– del túmul romà, 
i fer que claregi 
la Pasqua. 
Digues-los, digue’ns a tots 
que segueix en vigor indestructible 
la gruta de Betlem, 
les benaurances  
i el jurament d’amor en aliment. 
No t’amoïnis més! 
Com l’estimes a Ell. 
estima’ns a nosaltres, 
simplement, 
d’igual a igual, germà. 
Dóna’ns, amb els teus somriures, les seves noves 
llàgrimes, 
el peix de l’alegria, 
el pa de la paraula, 
les roses de les brases… 
…la claror de l’horitzó lliure, 
el mar de Galilea, ecumènicament obert al món. 
 
Pere Casaldàliga 

 

 

Poema de Pere Casaldåliga amb motiu de la renúncia de Benet XVI 
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MOVIMENTS OBRERS CRISTIANS DE 
CATALUNYA I BALEARS: (ACO, GOAC, JOC, 
MIJAC), CAPELLANS OBRERS, RELIGIOSES/OS 
EN BARRIS I DELEGACIONS DE PASTORAL 
OBRERA DE LES DIÒCESIS DE CATALUNYA 

Escoltem un grup de dones xerrant al voltant d’una 
taula amb tes, cafès i pastes. 

 
ANNA Tal com deia, us he convidat perquè parlem si 
en ple segle XXI té algun sentit reivindicar el 8 de 
març. 
 
ISABEL Mireu, jo sóc gran, massa i tot. He tingut fills 
i néts. He treballat fins a trencar-me l’esquena i la 
meva feina mai no ha estat reconeguda. Tinc una 
pensió de pena, finsa punt que alguns dies he d’anar 

a dinar al menjador social. Quan cobro he d’ajudar el meu fill, que està aturat, a pagar la 
hipoteca. Sé d’algunes dones de la meva edat que viuen en habitacions perquè no poden 
llogar un pis sencer i d’altres que tenen una salut més precària que la meva, que han de 
manegar-se sense cap ajut, perquè han arribat tard a la llei de dependència, i encara tenen 
cura de familiars que estan pitjor.... I tant que cal seguir reivindicant la dignitat de la dona! 
 
SARA Tens raó. La meva situació és diferent: jo he pogut estudiar i treballo de la feina que 
he triat. Amb la meva parella compartim responsabilitats dins i fora de casa. Això sí, és 
esgotador! Per desgràcia sé que el meu cas no és el de tothom i que, a causa de la crisi, 
s’estan perdent llocs de treball i drets socials i laborals. Encara hi ha dones que per la 
mateixa feina guanyen menys que els homes i molt em temo que les circumstàncies no 
milloraran en un futur immediat si no lluitem de valent. El record d’aquelles 129 obreres 
cremades a la fàbrica tèxtil a Cotton, Nova York, el 1908, no es pot esborrar mentre 
segueixin havent-hi situacions d’injustícia i desigualtat. 
 
MARIA Jo estic intentant tornar al meu país. Aquí treballo moltes hores per pocs diners. 
Cada vegada cobro menys per netejar i tenir cura de persones grans. Els diners m’han 
d’arribar per sobreviure però sobretot per mantenir la família que tinc allà. Moltes vegades 
em sembla que sóc invisible: poca gent s’ha preocupat per saber el meu nom, la meva 
història, els meus estudis, els meus ideals i les meves renúncies. Faig una feina que, malgrat 
no ser la que havia somiat, m’agrada molt, però les famílies cada vegada tenen menys 
possibilitats de pagar algú que els netegi el pis o es faci càrrec dels seus infants i ancians. 
Tinc tanta por de quedar-me aquí sense treballar o d’haver de fer-ho «en negre» com de 
tornar al meu país, on les dones encara són menys tingudes en compte. Tant de bo no 
calgués continuar reivindicant el dia de la dona treballadora, però de moment em sembla que 
cal fer-ho! 
 
MARTA Coneixeu la meva història, he viscut a la meva carn l’opressió i la indignitat. Hores 
d’ara em costa entendre com vaig poder estimar un home que «m’estimava» a cops. He 
pogut passar de víctima a protagonista de la meva vida i em sento feliç, però sabem que hi 
ha moltes dones que encara viuen atrapades en relacions possessives, autoritàries i 
degradants. Totes les dones mereixem una vida quotidiana digna i un dia especial per a 
celebrar la nostra lluita per acabar amb el patriarcat. Visca el 8 de març! 

8 de març 2013 
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LÍDIA Sabeu que sóc cristiana. Em sento cridada a 
transformar el món de manera que tothom sigui 
tractat amb la dignitat que es mereix. Participo 
activament en moltes accions i em sap molt de greu 
que la jerarquia eclesiàstica no em permeti fer-ho 
amb els mateixos rols que ho fan els homes. Ens 
queda força camí per fer... 
 
Per tant, estem d’acord a proclamar el 8 de març 
de 2013: 

1. Que tots els éssers humans, homes i dones, amb 
independència del lloc on han nascut i la seva 
condició, són dignes. La societat no ha de permetre 
que ningú quedi per sota de ningú. 
2. Que cal conciliar la vida laboral, personal i 
familiar, tasca que correspon a les institucions polítiques, els empresaris i a cada persona en 
el dia a dia. 
3. Que tots plegats hem de lluitar per sortir de la crisi que ens porta a l’atur, al dolor i la 
desil·lusió, reivindicant i reinventant una societat més humana. 
4. Que calen polítiques que assegurin la igualtat d’homes i de dones en tots els àmbits, i que 
es promogui la prevenció i eradicació del maltractament físic i psicològic. 
5. Que la cura de la salut i l’atenció a l’educació dels infants i joves és clau per assolir un 
món més igualitari i més just. Les retallades socials d’avui són la pobresa del demà. 
6. Com cristians i cristianes reclamem a tots els que formem l’Església que sigui, per fi, 
reconegut el paper de la dona en un pla d’igualtat amb el de l’home.  
Nosaltres, membres dels moviments cristians i obrers de Catalunya, manifestem solidaritat 
amb les dones que pateixen injustícia i proclamem el nostre compromís en la transformació 
del món, per fer real el Regne de Déu: una societat lliure, justa i pacífica a l’estil de Jesús de 
Natzaret, aquí i ara! 
 

 
 

Gairebé 40 congregacions, membres de l’URC, donen actualment suport a l’Associació 
Cintra, que va ser creada amb les finalitats que recullen els seus Estatuts. Engloba diversos 
projectes de caire social, entre els quals està l’Escola Cintra i la Fundació Benallar, que 
aplega Benallar i Verdallar. Aquests projectes intercongregacionals són explicats en un 
informe de caire històric redactat per la Gna. Viqui Molins, teresiana. Les possibilitats són 
immenses, com les necessitats que l’Associació Cintra vol atendre. 

 

FRAGMENTS DEL ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ CINTRA 

PER A LA PROMOCIÓ DE PROJECTES SOCIALS I CULTURALS 

  
Capítol I. La denominació i els fins  

Article 1 

Amb la denominació ASSOCIACIÓ CINTRA PER A LA PROMOCIÓ DE PROJECTES 
SOCIALS I CULTURALS es constitueix l’associació no governamental (ONG), que, a 
l’empara de l’article 22 de la Constitució, regularà les seves activitats d’acord amb la 
normativa vigent, i els seus estatuts. 

Associació Cintra 
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Article 2 

Els fins de l’associació són: 

1.     Promoure la realització de projectes orientats a atendre necessitats socials, 

especialment en el camp de la pobresa i de la marginació. 
2.     Promoure projectes culturals i humanístics que tendeixin a millorar aspectes 

significatius de la realitat social. 
3.     Promoure projectes portats a cap a través de la col·laboració intercongregacional 

de manera solidària i oberta a altres entitats i persones. 
4.     Promoure projectes de caire educatiu formal o informal, especialment en el Quart 

Món. 
5.     Promoure projectes de col·laboració internacional, especialment en el camp del 

Tercer Món. 
6.     Promoure i realitzar tota classe d’activitats de caràcter cultural, social i religiós 

que s’adrecin a la formació de la persona, especialment a qui pateix algun tipus de 
marginació. 
 7.     Promoure la creació 

d’altres entitats o fundacions 
que facilitin la consecució 
d’aquests objectius. 
8.     Promoure el voluntariat 

social i la prestació de 
serveis que li són propis des 
de la concepció cristiana del 
món i de la vida. 
9.     Canalitzar i facilitar 

l’obtenció de recursos de 
l’Administració i d’altres 
entitats per a l’exercici de 
les seves activitats. 
10.  Promoure i realitzar 

campanyes i iniciatives que 
moguin l’interès social 
envers els seus fins. 
 11.  Desvetllar la inquietud 

pel tema social, la solidaritat i el compromís de respondre als problemes que es 
plantegen al nostre entorn, especialment del Quart Món, i als països de l’anomenat 
Tercer Món. 

En queda exclòs tot ànim de lucre. 

Capítol II. Els membres de l’associació 

Article 4 

Poden formar part de l’associació tots els Superiors i Superiores Majors dels Instituts de Vida 
Consagrada i Societats de Vida Apostòlica amb residència habitual al territori de Catalunya i 
un delegat d’aquests quan no tinguin residència habitual a Catalunya, però sí cases o 
comunitats. Hauran de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual 
prendrà una decisió sobre tot això en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà en 
l’Assemblea General més immediata. 

  

 
La Gna. Mª Eulàlia Freixas, provincial de les Missioneres de la 
Immaculada Concepció, vicepresidenta de l’URC, és la presidenta 
de l’Associació Cintra 
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Fa uns mesos va sortir aquest esquema a Horeb per aclarir, una vegada més, el que 
l’Associació Cintra és i realitza en aquest moment. Endinsar-nos en la seva història ens 
ajudarà a entendre millor el que fa i el que és en l’actualitat. 
Es tracta d’una de les obres intercongregacionals més estimades i valorades perquè va 
suposar una primera iniciativa de treballar junts, posant en comú les nostres forces per tal 

d’arribar a una tasca que potser no seria possible 
portar a terme avui dia per una sola congregació.  

 
El inicis 
Ens hem de remetre a l’any 1996, quan començava 
l’ESO, l’ensenyament secundari obligatori. Dos o tres 
anys abans, els religiosos que treballàvem als barris 
de Ciutat Vella, en especial, del Raval, estàvem 
preocupats. Ens reuníem –i continuem aquest 
costum– una vegada al mes per compartir 
l’Eucaristia, la taula i la convivència. I allà sortien 
molts dels temes de què ens preocupàvem. I sense 

dubte el de l’escolaritat de molts dels nois i noies que acabant la Primària, amb un gran 
absentisme escolar, se’ls havia de fer difícil continuar uns estudis per als quals no estaven 
preparats.  
 

Durant aquell temps vam estudiar junts la possibilitat de fer alguna cosa per pal·liar aquesta 
dificultat que prevèiem. Vam consultar, vam viatjar per veure altres iniciatives, ens vam fer 
un fart de reunions i més reunions... La nostra pregunta era aquesta: què passaria amb tants 
nens i nenes que es veien pel carrer, amb un índex considerable d’absentisme escolar, fills 
de la desestructuració personal o familiar, amb un alt risc de caure, com tants altres que hi 
havia al barri, en la droga, la prostitució, etc.?  
 

A la fi, el resultat fou que nou congregacions religioses vam voler donar resposta a aquesta 
necessitat que ens urgia a tots.  
 

La creació de l’Associació Cintra va suposar una gestació i un part amb les dificultats 
previsibles sempre que es comença una obra que per a molts era una utopia.    

Associació Cintra: la vitalitat d’un projecte intercongregacional 
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Des del primer moment vam veure que l’Associació, malgrat que començava amb un 
projecte educatiu que era de gran urgència en el moment, podia, amb el temps, obrir-se a 
altres projectes que reclamessin la nostra atenció segons els signes dels temps. Va quedar 
clar en els estatuts de l’Associació.   
 

D’aquelles nou congregacions que vam començar es va passar ben aviat al nombre que 
actualment formem aquest col·lectiu intercongregacional.   
 

Centrem-nos ja en el moment actual i en el que ha de significar per a tots els religiosos de 
l’URC aquesta Associació i la vitalitat i continuïtat d’aquests projectes que van néixer amb 
tanta il·lusió i es mantenen amb tant d’esforç. 
 

                       El projecte educatiu 
 

 

 

 

Des del primer moment, el que vol aquest projecte educatiu és recuperar del fracàs escolar 
adolescents en situació d’alt risc d’exclusió social orientant-los cap a la inserció laboral un 
cop acabats els quatre anys d’escolarització. 

És, doncs, un projecte de reconstrucció perquè no es tracta 
de construir res de nou, sinó de RECUPERAR el que ja 
habita en l’interior de cada adolescent, però que les 
circumstàncies socials i la desestructuració familiar han anat 
relegant al fons del seu ésser.  

Cintra és un terme usat en arquitectura i enginyeria. Es tracta 
de l’armadura que sosté un arc fins que se’n posa la pedra 
central.  

Simbòlicament, Cintra vol ser aquesta armadura que ajudi a consolidar «l’arc» interior de la 
identitat de cada alumne. Totes les persones que formem part del projecte educatiu volem 
ser una CINTRA per als adolescents, durant els quatre anys que cursen l’ESO, per tal de 

potenciar l’autoestima, el creixement personal i la 
integració social i familiar. 
 

L’escola té els quatre nivells de Secundària, amb 12 
menors a cada nivell. No en poden ser més per les 
característiques i dificultats que presenten els alumnes. 
Els professors són, majoritàriament, laics i també algunes 
religioses. També hi treballen un grup de voluntaris/es 
que fem reforç escolar diferents dies i en diferents 
matèries i acompanyament a les famílies d’alguns 
alumnes. 

 

      El primer edifici,                     El segon edifici, al carrer Aurora                       Els mòduls provisionals actuals 

        al carrer Palau 
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Cintra ofereix una adaptació dels programes de 
l’ESO, de manera que a cada alumne se li ofereix 
un currículum específic, d’acord amb les seves 
característiques individuals. 
 

S’intenta que, una vegada obtingut el títol de 
Graduat en Secundària, puguin inserir-se en el 
món laboral. Per això, a les tardes, dins l’horari 
escolar, l’activitat es desenvolupa amb tallers 
prelaborals: mecànica de motos, reparació de 

bicicletes, fusteria, electricitat, lampisteria, ceràmica, cuina, informàtica... Aquest curs, per 
falta de mitjans, ens hem vist en la necessitat de suprimir-ne algun. 
 

La base del projecte de l’escola és la tutoria personal i grupal. La tutoria dels darrers cursos 
és base, entre altres objectius educatius, en l’orientació i l’assessorament laboral. I, en 
acabar els estudis de l’Escola, s’acompanya i ajuda els alumnes a buscar algun curs de grau 
mitjà o, si és possible, una feina.  
 

Cintra és una escola concertada i, per tant, el govern de la Generalitat subvenciona els sous 
dels professors... i res més. La resta de 
despeses habituals d’un escola: beques de 
menjador, llibres, activitats extraescolars, 
convivències, tallers, etc. se subvenciona amb 
les aportacions de les congregacions religioses i 
amb donatius. En aquests moments de forta crisi 
econòmica, estem experimentant amb força 
cruesa la manca de mitjans en tots els sentits: 
per una part, el descens dels donatius per a 
l’elemental funcionament de l’escola; per una 
altra, el que suposa la crisi per a les economies 
familiars dels nostres alumnes: uns alts nivells 
d’atur, desnonaments, manca d’aliments i dificultats per cobrir les necessitats bàsiques. 
 
L’Escola Cintra ha rebut una sèrie de premis i reconeixements durant aquests anys que 
ens han honrat i ens han animat a seguir endavant en la tasca educativa malgrat les 
dificultats i els difícils esdeveniments que hem patit, sobretot el de la mort tan plorada del 
nostre estimat Joan Lluís Casanova, ànima del projecte des dels començaments fins a la 
seva partida. 

 
Els premis de l’Associació de Pessebristes ens els han concedit gairebé tots els anys. 
Però també hem rebut: 
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 La Medalla d’Honor de Barcelona 2009 per la seva dedicació a la formació integral 
de joves en situació de risc d’exclusió social, amb programes educatius destinats a potenciar 
l’autoestima, el creixement personal i la integració social, familiar i laboral de l’alumnat. 

 Premi Ensenyament Fundació Cercle d’Economia 2009 

 XXX Premi Baldiri Reixac 2008 

 Premi Barcelona World Race. Primera mostra de dibuix d’espècies amenaçades 
2007 

 XVI Premi Solidaritat 2002 

     La Fundació Benallar 

 
Octubre de 2002. Havien transcorregut sis anys des que l’Associació 
Cintra havia engegat el projecte educatiu. Les primeres dificultats 
estaven superant-se. Les congregacions que hi recolzaven havien 
arribat ja a 30.  

Va ser aleshores quan un nou repte social ens va portar a donar una resposta als signes 
dels temps: l’arribada massiva d’immigrants i les dificultats, en especial en el món de 
l’habitatge.  

Tal com s’havia previst al començament de l’Associació, podíem començar a pensar en un 
nou projecte dins Cintra. 

Com sempre, les dificultats de les primeries van ser grans. Les agències immobiliàries no 
gosaven llogar-nos els pisos per contractar immigrants sense papers i amb dificultats 
econòmiques, malgrat que els contractes es farien directament amb l’Associació i aquesta 
s’encarregaria dels pagaments, subministraments, etc.   

Al començament de l’any aconseguíem el primer pis i en pocs mesos vam anant 
augmentant fins a arribar, dos anys després, a gairebé 30 pisos.  

Avui podem definir així Benallar: una fundació privada que té com a objectiu promoure, 
canalitzar i facilitar la convivència en igualtat, en tots els àmbits, entre les persones 
immigrades i la societat d'acollida. 
Malgrat que Benallar va néixer com el segon dels projectes de l’Associació Cintra, aviat es 
va veure que es tractava de dos projectes diferents en les qüestions de tipus financeres i de 
cara a les subvencions. Va ser l’any 2006 quan va començar la seva marxa com a 
Fundació, però sense perdre aquesta vinculació inicial amb Cintra, a la qual pertany. En 
l'actualitat depèn de CINTRA i està integrada en la seva estructura orgànica.  

 
Projectes que té en l’actualitat 

 

1. Projecte d’habitatge 
 

En aquest moment Benallar té llogats 25 pisos que 
ofereix a famílies o persones necessitades, però que 
tenen uns recursos mínims per pagar el lloguer del pis. 
Pel fet de ser immigrants o no tenir papers no poden 
accedir a cap tipus d’habitatge. 

Les famílies que van a viure al pis signen  un contracte 
intern amb l’Entitat, en el qual  es comprometen a complir el que estableix el contracte i a 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Associació
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Cintra
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salvaguardar unes normes de convivència que el projecte creu necessàries per al bon 
funcionament d’aquests habitatges. Aquestes famílies paguen les despeses de lloguer i els 
subministraments de llum, aigua i gas. Reben un acompanyament per part de voluntaris que 
els visiten freqüentment, fan de nexe amb la Fundació i propicien el sentit de família. 

En aquests pisos, en l’actualitat viuen 124 persones, de les quals 49 són menors, de 12 
nacionalitats diferents, i formen en total 34 unitats familiars. 
 
Pis d’acollida i emergències «Tu ets a casa» 

 
Un d’aquests pisos és d’emergències, per a 
persones que acaben d’arribar al país i no tenen 
encara els recursos necessaris per moure’s en 
aquesta societat o per a persones que en un moment puntual hagin tingut algun problema 
urgent en el tema de l’habitatge. La seva estada al pis és per un temps limitat. Al terme 
d’aquest temps han d’haver cercat una solució, encara que sigui parcial, a la seva situació.  
Per aquest pis han passat, durant l’any 2011, 27 persones de 18 nacionalitats diferents. 
 

2. Projecte La Llavor 
 

El Projecte La Llavor neix el juny de 2009 i l’integren tres entitats sense ànim 
de lucre: la Fundació Benallar, la Fundació Ared i la Fundació Filles de Maria 
Auxiliadora. Aquestes han cedit un edifici mitjançant un conveni de 
col·laboració. L’esmentat edifici està ubicat al carrer Saldes, 2, de Barcelona. 
La Llavor vol donar resposta a la situació de precarietat dels sectors més 
desafavorits de la nostra societat a causa de la crisi econòmica; per això, 
l’objectiu que desenvolupa és acollir residencialment, proporcionar formació 

prelaboral i oferir un acompanyament social a persones en risc d’exclusió social sense cap 
possibilitat d’accés a un habitatge, perquè puguin millorar les seves capacitats personals i 
professionals, i així facilitar la seva integració a la societat. 

 Per fer-ho, desenvolupa els programes següents: 
  

 Programa de formació per a la inserció laboral 
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Els cursos de formació ofereixen la possibilitat d’inserció laboral a persones immigrants que 
es troben en situació de risc o d’exclusió social, facilitant-los els mitjans necessaris perquè 
puguin accedir al mercat de treball i desenvolupant accions d’orientació, formació, inserció i 
acompanyament en el món laboral. 

Els cursos són, preferentment, per a persones sense document de residència, i tenen una 
durada molt curta, entre tres setmanes o un mes. S’organitzen trimestralment, cada dia de 
la setmana, en horari de matí o tarda.  

En cada curs s’imparteixen tècniques de recerca de lloc de treball i aspectes de ciutadania i 
convivència. 
 

 Programa de tallers artesanals prelaborals   
         
Els tallers prelaborals estan pensats per a persones que els sigui molt difícil trobar feina per 
diferents motius: per la crisi econòmica, per baix nivell formatiu, per no expressar-se 
correctament en castellà, etc. 

Les persones que hi assisteixen són generalment homes, que no tenen cap font d’ingressos 
i, en conseqüència, o viuen en albergs o en entitats del XEDI, que posseeixen pisos 
d’acollida temporal. 
Per aquest motiu, els tallers prelaborals estan dissenyats per oferir als assistents una beca 
econòmica durant el temps que durin, per tal de cobrir una part de les seves necessitats 
bàsiques.  
Es realitzen quatre dies a la setmana, de 15.30 a 18.30 h. L’assistència als tallers és 
temporal, amb un màxim de 6 mesos. 
      
 

3. Formació i interculturalitat 
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Les activitats formatives i interculturals realitzades a 
Benallar van dirigides als usuaris i als mateixos voluntaris. 
Són activitats que promouen tant l’aspecte de 
desenvolupament de la persona com la part cultural i de 
convivència. 
  

Activitats 

Curset de cuina per al treball domèstic: amb la Fundació 
Migra Studium. 
Sortides culturals: primer diumenge cada dos mesos. 
Classes de català, castellà i informàtica per a adults. 
Dinars interculturals: últim diumenge de mes. 
En el moment actual i per causa de la crisi i les retallades de subvencions s’està vivint un 
problema econòmic que ha fet que –de moment– se suprimeixin els cursets. 
 

Assessoria jurídica 

Benallar té també un servei d’assessoria jurídica que ofereix una advocada voluntària.  
En aquest espai s’informa dels tràmits burocràtics per a l’obtenció de permisos o se’ls 
assessora en altres aspectes jurídics. 
  

 

Projecte de promoció laboral 

 

Continuant amb la història de 
la nostra Associació Cintra i la 
nostra atenció constant als signes dels temps, 
arribàrem al moment actual i a la crisi que afecta 
tant les famílies com les institucions. El problema 
de l’atur és un dels més punyents i al qual Benallar i 
l’Associació Cintra han volgut posar també el seu 
granet de sorra.  
És per això que aquest any passat, el 2012, quan 
es celebrava el 10è aniversari de la Fundació 
Benallar, ha estat el de la inauguració d’un altre 
projecte que està en els seus començaments: 
 
VERDALLAR, S.L., empresa d’inserció laboral 
sense  ànim de lucre creada per la Fundació 
Benallar per atendre els  sectors més desafavorits 
de la societat i amb una visió ecològica de la vida i 
del treball. 
La nostra activitat és comercialitzar i distribuir a 
domicili els productes d’alimentació ecològics. Els 

encàrrecs es fan per Internet, a la web: verdallar.com. 
 
I els nostres objectius són:  
• Reinserir sociolaboralment persones que estan en risc d’exclusió social a causa de la 
situació econòmica actual. 
• Promocionar i estendre l’ecodesenvolupament, l’ecologia, l’economia social i les energies 
netes com una forma de vida i de treball. És per això que la distribució es fa en un tricicle 
equipat d’una gran caixa. 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Benallar
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Benallar
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Com tots els començaments, les dificultats han estat grans per encetar aquest nou projecte 
que, de moment, s’ha posat en marxa, donant alguns llocs de treball, però que esperem  
continuï endavant amb l’ajut de tots.  
 

 
És necessari que augmenti el nombre de clients perquè sigui rendible i en aquest 
sentit esperem la vostra col·laboració. 
Si és veritat que els productes ecològics són una mica més cars que els altres, també és 
veritat que val la pena, per dues raons: per la qualitat i per l’ajut que es presta a una part de 
la societat molt desafavorida.  
Es per tot això que esperem l’ajuda i la col·laboració de tots els membres de l’URC. 

Viqui Moli 

UNA CRIDA A TOTS ELS RELIGIOSOS/ES 
I PERSONES DE BONA VOLUNTAT 

Necessitem ajuda econòmica per pal·liar els efectes de la 
crisi:  

 Per a beques menjador del projecte educatiu Cintra  

 Per a la Fundació Benallar: pisos, tallers, cursos… 

 Per a Verdallar: compra de cistelles, promoció… 

 Voluntaris per al pis d’acollida, algun dia de la setmana 

 URGENT! 

Per a qualsevol qüestió de l’Escola Cintra, dirigiu-vos a Enric Sevilla: 
info@escolacintra.com 

 
Per a Benallar i Verdallar:  anaroyo@benallar.org  o Tel. 610707309 

 

mailto:info@escolacintra.com
mailto:anaroyo@benallar.org
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La beatificació de l’Any de la Fe tindrà lloc, a Tarragona, a les 12 del migdia del 
diumenge 13 d’octubre de 2013. S’ha avançat la data, que en un principi estava fixada per 
al dia 27 d’aquest mateix mes, per evitar la coincidència amb la Trobada de les Famílies amb 
el Sant Pare, que se celebrarà a Roma els dies 26 i 27 d’octubre. 

L’organització de la cerimònia de beatificació correspon a la Secretaria General d’aquesta 
Conferència Episcopal (CEE), a través de l’Oficina per a les Causes dels Sants, en 
coordinació amb la diòcesi amfitriona. 

L’última Assemblea Plenària de la CEE va decidir que la cerimònia de beatificació dels 
màrtirs del segle XX a l’Estat espanyol se celebrés a Tarragona. La seu escollida té una gran 
història de fe cristiana i martirial, ja que els protomàrtirs hispans són el bisbe de Tarragona, 
Fructuós, i els seus dos diaques, Auguri i Eulogi. A més, en aquesta ocasió, 147 màrtirs dels 
que seran beatificats són de Tarragona, entre ells el qui va ser bisbe auxiliar de l’arxidiòcesi, 
Manuel Borràs, i 66 sacerdots diocesans. 

El Pla Pastoral de la CEE recull com una de les grans accions, inscrites en l’Any de la Fe, la 
beatificació de màrtirs del segle XX. En aquest Pla es recorden les paraules del papa Benet 
XVI quan, precisament en convocar l’Any de la Fe, va assenyalar que «per la fe, els màrtirs 
van lliurar la seva vida com a testimoni de la veritat de l’Evangeli, el qual els havia 
transformat i fet capaços d’arribar fins al més gran do de l’amor amb el perdó dels seus 
perseguidors». 

 

 

 

 

Escrit per Guillem 

Carbonell el 27 febrer 2013 

 

El Pare Abat de Poblet, 

Josep Alegre, ha participat al 

migdia del 4 de març a la 

pregària de 15 minuts que 

des de fa unes setmanes es 

fa cada dia (d’un a dos 

quarts de tres) al cor de 

l’Església de Santa Anna, 

amb el lema: «Al cor de 

Barcelona, al cor de la 

jornada, al cor de tu mateix». 

La iniciativa és original i està 

tenint èxit. Són 15 minuts 

senzills de lectura, silenci i 

cants de Taizé. Un oasi de tranquil·litat i de reflexió al mig de la jornada. Quan he arribat, el 

grupet de gent estava en silenci i poc després s’han posat a cantar el Nada te turbe de santa 

Teresa, tal com el va musicar fa anys Frère Roger a la comunitat ecumènica de Taizé: 

«Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, sólo Dios basta». 

«Els màrtirs van lliurar la seva vida 

com a testimoni de la veritat de l’Evangeli» 

Tres paraules de l’abat de Poblet, Josep Alegre, a Barcelona: 
 «Silenci, respiració i desig» 

http://barcelona.st/arxius/author/carbonellstreettimes/
http://barcelona.st/arxius/author/carbonellstreettimes/
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Acabada la pregària han arribat els 10 minuts anunciats de reflexions de l’Abat de Poblet. 

Sempre es parla molt de la diversa espiritualitat i del diferent tarannà de Poblet i Montserrat. 

A l’Abat de Montserrat el veiem i l’escoltem de tant en tant a Barcelona (jo el vaig anar a 

sentir fa un temps a Sant Felip Neri), però és més rar poder escoltar en directe a la ciutat 

l’abat de Poblet. Per això m’hi he acostat. 

En la seva breu intervenció (que podeu sentir al vídeo o llegir sota aquestes línies) ha 

resumit el que volia dir en tres paraules: «Silenci, respiració i desig». 

 

 

 

Re-crear els camins de l’experiència cristiana, lema 
d’enguany de la Jornada de Teologia Pastoral, 
celebrada ahir al Seminari Conciliar de Barcelona 

 

El Seminari de Teologia Pastoral aplega 150 persones per «reflexionar 
sobre el nostre ser cristià i la manera de proposar la fe en una societat 

laica, democràtica, plural i en transformació constant i ràpida» 
 

 

El dia 28 de febrer va ser un dia important. Mentre encomanàvem la nostra jornada de treball  
cercant RECREAR ELS CAMINS de l’experiència cristiana, pregàvem pel Sant Pare Benet 
XVI, que al principi del dia era el Papa i a meitat de la trobada deixava de ser-ho. 

Va ser una jornada amb força participants, religiosos/es, sacerdots i laics que amb el desig 
de desbrossar camins ens aplegàvem a la Sala Sant Josep del Seminari per reflexionar el 
present i el futur del nostre ser cristià en una societat laica, plural i en constant 
transformació. 

Descobrir camins i eines per despertar i acompanyar la fe en el Crist 

http://barcelona.st/arxius/pasqua-labat-de-montserrat-presenta-el-nou-recull-de-salms-a-sant-felip-neri-el-pare-gregori-posava-i-treia-sinalefes/
http://barcelona.st/arxius/pasqua-labat-de-montserrat-presenta-el-nou-recull-de-salms-a-sant-felip-neri-el-pare-gregori-posava-i-treia-sinalefes/
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Donà la benvinguda Armand Puig,   
degà de la Facultat de Teologia de 
Catalunya, i va fer una introducció 
del tema que ens aplegava Josep 
Mª Domingo, director del Seminari 
de Teologia Pastoral. 

Amb la pregària i acompanyats pels 
cants de Xavier Morlans, va ser la 
taula rodona amb tres ponents de 
ressò que enfocaren des de 
vessants diferents el motiu de la 
jornada: una visió històrica i 
l’evolució de la fe i de l’Església des 
del segle XVII, la iniciació a la fe a 
partir de la cultura en què vivim i 
l’art com a mitjà per un camí 
pastoral. 

Després d’un dinar ple de germanor amb la presència del bisbe Sebastià Taltavull, vam 
tornar a la sala, on ens va fer una conferència en la qual desglossava el tema de recrear els 
camins de l’experiència cristiana avui i aquí. Va ser molt interessant i ens va possibilitar el 
diàleg iniciat al matí i l’obertura a noves recerques. 

La taula d’experiències va ser molt diversa i molt enriquidora, obria el cap i el cor a la nostra 
realitat i a la nostra gent, els de dins i els de fora, els que se saben cristians i els que 
busquen, deixen o comencen a caminar per la ruta de l’evangeli. Ramon Rosal parlà de 
camins entre els ateus agnòstics allunyats; Anna Gimeno, entre els indiferents neutrals-
passius; Francesc Grané, entre els cercadors propers i sensibles a diferents creences, i 
Mercè Solé, entre els fatigats o desencisats que necessiten mantenir l’esperança 

Cal destacar que, tot i que no vam tenir gaire temps, sí que vam poder debatre i fer 
preguntes que sorgien des de l’experiència i recerca dels que allà érem. 

Van ser molt completes les conclusions a tall de pistes pràctiques que Quim Cervera ens va 
fer. Van ser 16 aspectes que sintetitzaven tot el contingut de la jornada. 

Per acabar amb «una taula 
metafòrica, amb Sebastià 
Taltavull, bisbe al mig», com 
va dir Xavier Morlans, 
Sebastià Taltavull ens va dir 
«fent traducció» un ressò de 
les últimes paraules de 
Benet XVI en aquest Any de 
la Fe: confiança, renovar la 
nostra fe ferma en el 
Senyor, tocar l’Església com 
a cos viu en el cor de Jesús 
i fer experiència d’Església 
que cerca la VERITAT i que 
és motiu de joia. 

 
Merche Mañeru 
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Exercicis Espirituals – Estiu 2013 
 

EE1 
 Dates: 22 a 28 de juliol de 2013, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Cebrià Pifarré. Monjo de Montserrat 
Tema: Passió, mort i resurrecció de Jesús segons els 
sinòptics  
Inici: matí del dia 22 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 28 després de dinar 
Preu: 288 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
 

 

 

EE2 
Dates: 2 a 8 de setembre de 2013, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Daniel Codina, monjo de Montserrat 
Tema: El Parenostre 
Inici: matí del dia 2 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 8 després de dinar 
Preu: 288 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
 

 

Forma d’inscripció: 
1. Sol·licitar plaça a Noemí Pujol (secretària de l’URC) per correu electrònic 

(urc.info@gmail.com), per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça 
Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona). 

2. Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal, 
correu electrònic i telèfon de contacte. Una vegada que la Noemí hagi confirmat que 
hi ha plaça, efectuar el pagament. La plaça es considera coberta en el moment 
d’haver efectuat el pagament, prèvia sol·licitud de plaça. 

3. Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 15 a 19 h 
4. 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 EE1 
(Montserrat, 22-28 juliol) o EE2 (Montserrat, 2-8 de setembre). 

Organitza: URC-CEVRE 

 

 

 

Madrid, 26 de febrero de 2013 (IVICON).- 
Los días 23 y 24 de febrero, en la Parroquia 
del Perpetuo Socorro de Madrid, los 
Misioneros Redentoristas de España han 
dado comienzo a la celebración de los actos 
del 150 aniversario de la llegada de la 
Congregación a España. 

150 años de presencia de los Misioneros Redentoristas en España 
 

mailto:urc.info@gmail.com
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Han sido dos días de auténtica fiesta de familia, que comenzó el sábado con un encuentro 
de los redentoristas con el superior general, al que siguió un musical animado por los 
jóvenes de la parroquia del Santísimo Redentor de Sevilla rememorando la llegada de los 
primeros redentoristas a España. 

Al día siguiente, domingo, se celebró la solemne eucaristía de acción de gracias presidida 
por el superior general, P. Michael Brehl, y concelebrada por un numeroso grupo de 
redentoristas venidos de España y de otras Provincias europeas. A continuación tuvo lugar 
la presentación del libro conmemorativo Los redentoristas en España. Primera fundación y la 
apertura de la exposición sobre los orígenes de los Redentoristas en España. Finalizó esta 
inauguración con una representación teatral. 

También en este año jubilar, concretamente el 27 de octubre de 2013, tendrá lugar en 
Tarragona la solemne beatificación de los Misioneros Redentoristas José Javier 
Gorosterratzu, Ciriaco Olarte, Miguel Goñi, Julián Pozo, Víctor Calvo y Pedro Romero. 

 
  
 

 
Fundació de l’Escola Cristiana de Catalunya - La consellera d’Ensenyament va anunciar fa 
uns dies el tancament d’algunes unitats a escoles públiques. Un fet que pot arribar a posar a 
la corda fluixa alguns centres. És comprensible que mesures d’aquesta mena provoquin 
malestar o descontentament, però de seguida s’aixequen polsegueres que amaguen la 
realitat.  

Que ningú s’alarmi. Cap alumne de Catalunya que desitgi plaça en una escola pública no es 
quedarà sense i, en un percentatge ben proper al 100% per a educació infantil i primària, en 
el propi municipi de residència. Per tant, res de privatització, ni atac a l’escola pública, ni res 

de semblant, tot i que la 
demagògia es desferma 
amb molta facilitat. Com a 
molt, alguns tindran l’escola 
pública una mica més lluny 
del domicili, però sempre 
en el mateix municipi.  

Aquestes mesures estan 
motivades per una mala 
previsió, que va comportar 
la creació desorbitada de 
nous centres públics sense 
tenir en compte l’evolució 
de la demanda a mitjà 

termini. Ara cal racionalitzar l’oferta i el departament està demanant una demanda mínima, 
en alguns casos, de 15 alumnes, i en altres de 20 alumnes de P-3 per tal de no reduir grups.  

No és res que no coneguem a l’escola concertada. Per molt que els concerts se signin amb 
una durada de quatre anys, cada curs les unitats concertades passen una revàlida. Cal 
assolir un nombre mínim d’alumnes per tal que la unitat es mantingui concertada. Aquesta 
xifra s’ha manejat amb més o menys flexibilitat segons les circumstàncies, i l’any passat, 
assetjada per la crisi, l’administració va resoldre tallar-la més arran.  

En el col·lectiu de l’escola cristiana es van perdre 32 unitats d’ensenyaments bàsics i 
obligatoris, de les quals 15 de P3 i 7 de 1r d’ESO. Aquestes unitats d’inici d’etapa preocupen 
especialment, ja que, si no remunten l’any següent, poden suposar la progressiva pèrdua 

Tancar escoles 
 



21 
 

d’una línia o de tota l’escola en centres d’una sola línia. Això és el que es veu ara a sobre 
també algun centre públic.  

Poc es pot fer. En el context de penúria econòmica s’entén que no es mantinguin 
determinades ofertes que no assoleixen els mínims necessaris. El que sí que es pot 
demanar és un esforç i una atenció diferenciada per als centres d’una sola línia i 
especialment, en el cas de les escoles concertades, en aquelles localitats on el centre d’una 
línia és l’única oferta concertada del municipi.  

El tancament de línies, o fins i tot d’escoles públiques, tal com dèiem, no implica mai la 
desaparició de l’oferta d’aquesta titularitat en un municipi. A l’escola concertada sí que és 
així i, des de fa molts anys, s’ha viscut un degoteig lent però implacable de pèrdua de 
presència de l’escola concertada, i específicament cristiana, a moltes poblacions petites.  

En aquests moments, a Catalunya hi ha escoles cristianes d’una sola línia a 22 municipis de 
menys de 10.000 habitants. 16 són escoles d’educació infantil i primària i 6 ofereixen també 
l’ESO. No cal dir que aquesta presència, sovint més que centenària, és una riquesa valuosa 
per la seva pròpia oferta i per la dinàmica de pluralitat i possibilitat d’elecció que permeten en 
cadascun d’aquests 22 municipis.  

Cal demanar al Departament d’Ensenyament, doncs, la sensibilitat pel que fa al que aquesta 
oferta representa i la flexibilitat necessària per mantenir-la, ni que sigui amb menys alumnes 
que els de centres d’altres poblacions. També cal demanar a les instàncies locals, civils i 
eclesiàstiques el màxim suport vers aquesta riquesa pròpia; i, a les institucions titulars, el 
màxim esforç per mantenir la presència, ni que sigui des de la solidaritat dels altres centres 
de la institució. 

 

 
 

CONFERÈNCIA SOBRE MANTENIR L’ESPERANÇA. L’apostolat social de la 
Companyia de Jesús en el segle XXI, prioritats i reptes 
Organitza: Fundació Claret 
A càrrec del p. Francisco Javier Álvarez de los Mozos, sj, secretari internacional de la 
Companyia de Jesús per a l’apostolat social 
Lloc: Església dels Jesuïtes del carrer Casp, 27, Barcelona 
Dia: 13 de març, dimecres. Hora: 18.30 
 
RECÉS VOCACIONAL AMB EL TEMA QUÈ VOL DÉU DE MI? 
Dies: 9 i 10 
Organitzen: Delegació de Pastoral Vocacional i Delegació de Pastoral de Joventut de 
l’Arquebisbat de Barcelona 
A càrrec de: Gna. Maria Lourdes, P. Josep Manel Vallejo i Mn. 
David Álvarez 
Lloc: Casa Mare de Déu de Montserrat, Caldes de Montbui 
Més informació: www.delejovebcn.com 
 
CONFERÈNCIA SOBRE HILDEGARDA DE BINGEN, UNA VEU 
BENEDICTINA, DE CIÈNCIA I PROFÈTICA, EN LA PRIMAVERA 
ESPIRITUAL DE L’EDAT MITJANA 
A càrrec de: M. José Prieto, biòloga, professora d’història del 
pensament a la Universitat de Barcelona 
Lloc: Monestir de Sant Pere de les Puel·les, c. Anglí, 55, 
Barcelona. Dia: 10 d març, diumenge. Hora: de 18 a 19 h 

Propostes de conferències i activitats 
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El 28 de febrer, Salesians i Mútua Intercomarcal han signat 
un conveni de col·laboració. L'acte de signatura ha anat a 
càrrec de l’administrador Provincial de la Societat Sant 
Francesc de Sales (Salesians), Faustí Gutiérrez, i el president 
de la Mútua, Alexandre Blasi. 

Segons el conveni, les línies d’actuació en què la Mútua 
ofereix la seva col·laboració —via la difusió davant els seus 
treballadors i el foment per part d’aquests de la dedicació 
voluntària del seu temps— són, de forma no exhaustiva i a títol 
il·lustratiu: 

o   Servei d’Inserció Sociolaboral. Centre Juvenil Martí-
Codolar. (Barcelona, Lleida, Girona), amb l’ajut i 
acompanyament en les activitats d’inserció dels joves.  

o Servei d’Inserció Sociolaboral i Plataformes d’Educació 
Social. A través de: Curs de primers auxilis a càrrec d’un 
metge de la Mútua; Conferència d’hàbits alimentaris i higiènics 

a càrrec d’un metge de la Mútua; I Xerrades de prevenció genèrica a càrrec d’un tècnic de 
prevenció de la Mútua. 

Des de l’any passat, la Mútua Intercomarcal col·labora amb el servei d’inserció sociolaboral 
del Centre Juvenil de Martí-Codolar, una de les Plataformes d’Educació Social dels 
Salesians de Catalunya. 

La col·laboració s’emmarca en el context del projecte CLAU del centre Juvenil Martí-
Codolar, una aposta innovadora en el camp de la inserció sociolaboral que busca integrar els 
joves en el món laboral a través de l’ofici que millor s’adapta a les seves característiques i 
capacitats. Els joves d’aquest programa han realitzat treballs de millora a les instal·lacions 
de la seu coorporativa de Barcelona de Mútua Intercomarcal. 

Fruit d’aquesta col·laboració, Lluís Sarró, cap del Gabinet de Presidència i Direcció General, 
va ser l’encarregat del lliurament dels diplomes als joves del servei d’inserció sociolaboral 
CLAU, com a reconeixement a la seva feina. 

 

 

L’arquebisbat de Barcelona presenta, des del dijous 28 de febrer, una 
pàgina web especial que tracta en profunditat els propers esdeveniments 
relacionats amb Benet XVI, el conclave i el nou Papa. 
L’arquebisbat de Barcelona ha desplaçat una part del seu equip a Roma 
per tal d’informar amb immediatesa dels últims esdeveniments, i mostrar-
los en diferents formats multimèdia en aquesta nova pàgina web sobre la 
successió papal.  
El portal, que es pot trobar a l’enllaç http://conclave2013.arqbcn.org, es 
pot consultar en dos idiomes: català i castellà. 
 
 
 

Conveni de col·laboració entre les Plataformes d’Educació Socials 
Salesianes i Mútua Intercomarcal 

L’Arquebisbat de Barcelona posa en marxa 
un nou web especial sobre el conclave 
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En aquest número del Servei de Documentació presentem avui un projecte d’abast religiós, 
històric i cultural de gran importància, que requereix suport i economia per seguir endavant. 
El SAF, Servei d’Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines, ens proporciona 
el projecte de creació de l’esmentat Servei d’Arxius, el seu pla director, així com la Memòria 
2012. Felicitats per la iniciativa i màxim suport per portar-la a terme! 
 

Servei de Documentació  
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 

 

 

Autor SAF 

14 
Títol Projecte de creació. Pla director 2011 

SAF Memòria 2012 

Data Desembre de 2012 

Font SAF. Servei d’Arxius de la Federació Catalana de Monges 
Benedictines. 

Publicat 7 de març de 2013 
 

PROJECTE DE CREACIÓ –PLA 
DIRECTOR– I MEMÒRIA 2012 

SERVEI D’ARXIUS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE MONGES BENEDICTINES 
 

Trobareu el text  en el document annex a la tramesa d’Horeb. Bona lectura. 
 
 
 
Els cardenals de l’Església estan reunits al Vaticà per analitzar la 
situació actual del catolicisme i preparar el conclave que ha 
d’escollir el pròxim romà pontífex. «Signes dels temps» explica 
tots els detalls del conclave amb Jordi Albert Garrofé, diaca 
permanent i membre de la Delegació de Mitjans de Comunicació 
de l’arquebisbat de Barcelona. També recull l’opinió de diverses 
organitzacions i entitats de l’Església catalana sobre els reptes 
que haurà d’afrontar el nou Papa. 

 
Altres temes: 
- Descobertes arqueològiques a la Basílica dels Sants Just i Pastor de Barcelona. Conversa 
amb Júlia Bertrán, conservadora del Museu d’Història de Barcelona. 
- «Patrimoni», recorregut pel patrimoni arquitectònic religiós de Catalunya. 
- «Idees», recull d'actes, activitats i novetats editorials. 
 
Data: diumenge 10 de març de 2013 
Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 10.10 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 

Servei de Documentació: 
Projecte de creació, Pla director 2011 i Memòria 2012 SAF 

 
 
 

 

TV3 Signes dels Temps. «El conclave» 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.facebook.com/signesdelstemps
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Amb el present volum l’Editorial Claret proposa al lector un doble itinerari: després d’una 
clarificació sobre el concepte bíblic de «cor», la primera secció desvetlla una reflexió sobre 
algunes experiències contrastants del sentiment –l’afabilitat, la por, la joia de la festa i el 
misteri obscur del patiment− que esdevenen també actituds i disposicions vitals. 

La segona part està dedicada a l’aprofundiment d’alguns dels rostres 
de l’amor «públic»; és a dir, aquell amor que es vessa des de l’àmbit 
privat i personal i es tradueix en actituds de donació envers l’altre (de 
l’amistat a l’amor nupcial), fins a produir fruits que resten i que 
nodreixen relacions, lligams, estructures afectives i espais de 
sociabilitat. En aquest darrer sentit, es reservarà una atenció 
privilegiada a la família i, en el si d’aquesta, a la figura de l’ancià, tan 
sovint oblidada. 

Gianfranco Ravasi, nascut l’any 1942 a Merate (Lecco, Itàlia) i 
ordenat sacerdot el 1966, va ser durant molts anys prefecte de la 
Biblioteca-Pinacoteca Ambrosiana de Milà. Pel setembre del 2007, 
després d’haver estat nomenat per Benet XVI president del Pontifici 
Consell de la Cultura i de les Pontifícies Comissions per als Béns 

Culturals de l’Església i d’Arqueologia Sagrada, fou ordenat arquebisbe titular de Villamagna 
diProconsolare. Professor, durant anys, d’exegesi de l’Antic Testament a la Facultat 
Teològica d’Itàlia Septentrional i d’hebreu al Seminari de l’arquebisbat de Milà, és membre 
de nombroses acadèmies i institucions culturals italianes i estrangeres, a més d’autor de 
diversos volums. El 20 de novembre del 2010 entrà a formar part del Col·legi Cardenalici. 
 
 
 

 2013   MARÇ 

9 ds. 
Bisbat de Terrassa (Delegació de Vida Consagrada): recés a càrrec del P. 
Evelio Ferreras, op, al Santuari de La Salut 

13 dc. 68 Assemblea general de l'URC 

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

16 ds. Formació inicial: Trobada de Quaresma 

18 dl.  CEVRE: fi de classes de formació inicial - segon trimestre 

21 dj. SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos) 

24-26 dg.-dt. 
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat (Delegació de Vida Consagrada): jornades 
de formació a Montserrat 

 

Contacta amb nosaltres 

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

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

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

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

http://www.urc.cat 

 

Agenda 

Gianfranco Ravasi: «Què es l’home?»  

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