
    

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 11 d’abril de 2013                                                                        ANY VI. núm.      

José Rodríguez Carballo, Ministre general de l’Orde dels Frares Menors 
Franciscans (OFM) i president de la Unió de Superiors Generals, és 

nomenat pel papa Francesc secretari de la CIVCSVA 

El papa Francesc va decretar ahir el seu primer nomenament a la cúria, que va 
recaure en un frare franciscà espanyol. Es tracta del gallec José Rodríguez Carballo, 
designat secretari de la Congregació per als Instituts de Vida Consagrada i les 
Societats de Vida Apostòlica. El Papa va atorgar a Rodríguez Carballo la dignitat 
d’arquebisbe. L’elegit era el ministre general de l’Orde Franciscà dels Frares Menors. 
Rodríguez Carballo, va néixer a Lodoselo (Ourense), complirà 60 anys a l’agost. Va 
ingressar en un seminari quan encara era nen i va prendre l’hàbit franciscà el 1970. 
Va viure i va estudiar durant diversos anys a Jerusalem, com a custodi de Terra 
Santa. Allà va ser ordenat sacerdot. Posteriorment va cursar estudis a Roma. De 
tornada a Galícia, va ser destinat a la fraternitat de Ponteareas, on va ser mestre de 
postulants i ecònom. Va ocupar diversos càrrecs al capítol provincial de l’orde i va 
exercir tasques docents. Parla italià, francès, anglès i portuguès, Rodríguez Carballo 
substitueix l’arquebisbe dels Estats Units Joseph Tobin, que va ser traslladat a 
Indianapolis. Tobin va lluitar amb el difícil assumpte de les monges del seu país que 

van adoptar posicions massa liberals i van ser disciplinades pel Vaticà. (LV 7.3.13) 
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Carta de José Rodríguez Carballo (OFM), tras 
conocer su nombramiento como Secretario 
de la Congregación para los Institutos de Vida 
Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica 

Queridos hermanos: ¡El Señor os dé la Paz! 

Cuando os llegue esta carta ya se habrá hecho 
público mi nombramiento de Secretario de la 
Congregación para los Institutos de Vida 
Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, 
por parte de Su Santidad el Papa Francisco. 
Quiero, en estos momentos, compartir algunos 
sentimientos con vosotros, mis queridos 
hermanos. 

El primer sentimiento de inmensa gratitud va al 
Padre de las misericordias por la bondad que me 
ha manifestado durante todos estos años. Desde 
las entrañas maternas me eligió y me llamó. Me 
dio el regalo de unos padres, Ángel y Celia, a los 
que no solo debo la vida, sino también una 
educación en la fe, lo que permitió que, desde 
muy joven, me sintiese llamado a la vida 
franciscana y sacerdotal y que me permitió 
responder con gran entusiasmo y generosidad a 
dicha llamada. Ellos, con su ejemplo de trabajo y de amor por el Señor, me sostuvieron 
siempre en este camino y fueron verdaderos formadores en el seguimiento de Cristo. A ellos 
se unieron mi hermana, mi cuñado y mis sobrinos, a los cuales debo tanto en mi vida 
humana, franciscana y sacerdotal. Más tarde, desde cuando tenía diez años y medio, el 
Señor me dio los hermanos franciscanos que me acogieron y me formaron, primero en mi 
Provincia de origen, Santiago de Compostela, y luego en la Custodia de Tierra Santa. Los 
hermanos de mi Provincia me mostraron su confianza al asignarme oficios de gran 
responsabilidad, principalmente en el campo de la formación y de gobierno, luego los 
hermanos de la Orden harían otro tanto, eligiéndome Definidor, Secretario general para la 
Formación y los Estudios, y Ministro general. Y en todo este tiempo no dejé de sentir la 
mano del Señor que me protegía y la confianza de los hermanos que no vino a menos, a 
pesar de mis debilidades. Por todo ello no cesaré de agradecer al Señor su bondad y 
misericordia para conmigo. 

Un gracias particular quiero dar a los hermanos que me han formado, muchos de ellos ya en 
la casa del Padre, y a aquellos con los cuales he compartido responsabilidades de 
animación y de gobierno, primero en mi Provincia y luego en la Orden. Gracias a ti, querido 
hermano Giacomo Bini por tu cercanía y tu amistad, en estos años. ¡De ti aprendí tanto! 
Gracias a vosotros hermanos Definidores del primer o segundo sexenio de mi servicio como 
Ministro. Con vosotros no me resultó difícil colaborar. Siempre habéis sido comprensivos con 
mis limitaciones y siempre confiasteis en mí. Gracias a mis secretarios particulares, 
principalmente a Fr. Francisco Javier Arellano, fiel hermano y colaborador, y a los hermanos 
de la Curia general, sin los cuales me hubiera sido imposible la animación y gobierno de la 
Fraternidad universal. Gracias a vosotros hermanos todos de la Orden. Con vosotros he 
sufrido y con vosotros he gozado. Con vosotros he sobrellavado las fatigas y las alegrías de 

Carta de Fray José a sus hermanos 
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nuestra vida. ¡Qué gran alivio ha sido para mí saberme acompañado de los casi 15.000 
hermanos de la Orden! Tal vez haya sido mucho lo que os he dado en estos 10 años de 
Ministro y 6 de Definidor y Secretario para la Formación y los Estudios, pero ciertamente 
mucho, muchísimo más, ha sido lo que de vosotros he recibido. ¡Gracias de verdad! ¡Habéis 
sido para mí un gran regalo, un gran don! Ahora que me separo temporalmente de vosotros, 
os lo suplico, besándoos los pies, seguid siendo para mí soporte y bendición con vuestra 
oración y con el don de vuestra fraternidad y amistad. 

Con la acción de gracias no puedo menos de reconocer mis limitaciones. Si es verdad, y lo 
es, que al que mucho se le dio mucho se le pedirá, en estos momentos siento más fuerte 
que nunca el peso de mis debilidades, por lo que pido perdón. Primero a Dios, que me ha de 
juzgar y que me conoce mejor de lo que yo me conozco a mí mismo, y luego a vosotros, mis 
queridos hermanos a los que prometí servir desde la lógica del don sir reservas. 
Perdonadme cuantas veces os haya podido ofender. Poniendo mi vida ante el Señor os 
puedo asegurar que nunca he querido faltaros y que nunca he querido caer en favoritismos. 
Si la humildad es la verdad, os puedo asegurar, con gran humildad, que siempre y en todo 

momento he intentado el bien 
de la Orden, sin pensar en mí 
ni en lo que pudieran decir 
unos y otros. También 
confieso que siempre he 
intentado hacer yo mismo lo 
que os pedía que hicierais. Si 
no lo he logado, me confío a la 
misericordia del Señor y a 
vuestra fraterna comprensión. 

En estos momentos siento en 
mi corazón un doble 
sentimiento: de alegría y de 
tristeza. Alegría porque el 
Señor sigue confiando en mí y 
porque el Santo Padre, mi 

«Señor Papa» Francisco, me confía una gran responsabilidad al servicio de la vida religiosa 
y consagrada, signo también de su confianza en mi persona y en la Orden. Tristeza porque 
os voy echar de menos, mis queridos hermanos. Me vais a faltar. Me faltará vuestra 
compañía en la oración, en el recreo, en las comidas, en todo momento. Me faltarán 
vuestros sabios consejos y vuestra mano tendida en cualquier necesidad. Os voy echar de 
menos... Me consuela que seguiré trabajando por la vida que amo, porque es la mía: la vida 
religiosa y, por lo tanto, también por la vida franciscana. Sentidme a vuestro servicio. En 
cualquier ocasión que lo consideréis conveniente no dudéis en recurrir a mí y, dentro de mis 
limitadas posibilidades, me encontraréis disponible, aunque solo sea para caminar con 
vosotros. 

Mi ordenación episcopal está prevista para el 18 de mayo, víspera de Pentecostés. Será en 
Santiago de Compostela. Me ordenará Su Eminancia el Cardenal Tarcisio Bertone, 
Secretario de Estado de Su Santidad. Me gustaría ese día teneros a todos físicamente 
conmigo. Sé que no es posible. Por ello os pido un recuerdo en la Eucaristía y en vuestra 
oración. La necesito. Orad por mí, como yo oro por vosotros. 

Es mi última carta firmada como vuestro Ministro y siervo. Con ese sentimiento, y con 
profunda emoción, os bendigo en el Seráfico Padre. 

Fr. José Rodríguez Carballo, ofm 
Ministro general, OFM 
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Barcelona va ser la primera casa que va obrir la congregació el 1863 

 
Rosa María Jané Chueca 
Barcelona – Catalunya Cristiana 

El 19 de març del 1863 arribaven a Espanya, concretament a Barcelona, les primeres 
Germanetes dels Pobres, congregació fundada per santa Joana Jugan, per obrir una casa 
d’acollida per a ancians pobres, homes i dones. 150 anys després, a la festa de Sant Josep, 
la casa de les Germanetes dels Pobres de la plaça Tetuan de la Ciutat Comtal, celebrava 
una eucaristia en acció de gràcies presidida pel bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Sebastià 
Taltavull. 

La capella de la casa estava plena de gom a gom de religioses, residents, amics, familiars, 
voluntaris, treballadors i benefactors que es van voler afegir a aquest aniversari. A més, era 
el dia en què el papa Francesc també celebrava la missa d’inici del ministeri petrí. Per això, 
en diferents moments de la seva homilia el bisbe Taltavull feia referència al nou Pontífex. 
Mons. Taltavull recordava que sant 
Josep, protector de la congregació 
de les Germanetes dels Pobres, és 
un «home fidel i humil, que va 
mantenir el seu amor en totes les 
circumstàncies.  

Es va fiar de Déu. És un bon model 
de vida cristiana i de conversió». En 
aquests 150 anys de presència de 
les Germanetes a l’Estat espanyol, el 
prelat recordava que són anys de 
servei, i es preguntava: «Quantes 
persones deuen haver passat per 
aquestes germanetes que els han 
donat la seva vida, les seves forces... 
pel bé dels germans? 

Us heu guanyat l’estimació de 
tothom.» Per això, reflexionava que 
«la nostra societat té necessitat de persones que no treballin per diners, per èxit ni per 
prestigi, sinó persones que vegin Jesús en els que serveixen. Cal tenir la mirada neta per 
descobrir Crist». Segons Mons. Taltavull, «aquestes persones que despunten per 
l’honradesa, la disponibilitat, l’entrega... són les que necessita la societat. Déu és el referent 
insubstituïble per a la seva vida». 

De nou feia referència a sant Josep, com a model de «presència eficaç i discreció exemplar. 
És instrument dòcil a les mans de Déu, cridat a col·laborar en els seus plans, fa tot el que Ell 
li demana. És un exemple de pregària, d’escolta del que Déu li diu. Josep va poder escoltar 
perquè estava en actitud d’escolta, orant. Tota paraula i gest que fem ajuda a entendre el 
que Déu vol de nosaltres». 

El bisbe auxiliar de Barcelona comentava que «quan som capaços d’obrir-nos a Déu, com 
Josep, descobrim que Déu ens estima i ens fa obrir-nos a la confiança i obrir-nos als altres. 
Gràcies a la confiança en Déu podem entendre els plans que Déu ens proposa. Recolzat en 
l’esperança, va creure en la missió que Déu li encomanava «La vocació de Josep ens ajuda 

Les Germanetes dels Pobres celebren 150 anys a Espanya 
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a entendre la nostra», afegia, «cada cristià tenim un encàrrec per dur a terme. Han passat 
150 anys i en donem gràcies perquè mercès al vostre testimoni molta gent s’ha trobat amb 
Jesús. Heu fet accessible Jesús, l’heu mostrat. La vostra és una vocació discreta, de silenci, 
abnegada... com la de Josep. Com la de la Sagrada Família, una resposta d’amor i de fe». 

Mons. Sebastià Taltavull acabava l’homilia convidant les germanetes «a custodiar moltes 
persones que necessiten afecte i amor. Com deia el papa Francesc, una Església que no és 
per als pobres no és Església. S’ha d’actuar amb tendresa, amb afecte i amb amor». 

150 anys després, les Germanetes dels Pobres continuen mantenint viu el carisma de santa 
Joana Jugan de servir els ancians més pobres amb l’esperit de les benaurances.». 

 
Programa del 150è aniversari 

7 d’abril: a les 18.00, obertura amb la conferència de José Román Flecha. 
9 d’abril: de 10.00 a 12.00, portes obertes. A les 11.30, projecció de l’audiovisual 
En torno a santa Juana Jugan y las Hermanitas de los Pobres. 
11 d’abril: jornada de fraternitat amb els residents de les cases. A les 12.00, eucaristia 

d’acció de gràcies. 
13 d’abril: a les 11.00, solemne eucaristia d’acció de gràcies presidida pel cardenal Lluís 

Martínez Sistach a la catedral de Barcelona. 
13 i 21 d’abril: a les 17.00, representació teatral Una mirada en el recuerdo: 1863 llegada de 

las Hermanitas de los Pobres a España. 
Tots els actes, llevat de l’eucaristia a la catedral, tindran lloc a la casa de les Germanetes de 

la plaça Tetuan, 45-49 de Barcelona, tel. 932 655 227. 
 
Rosa Chantal de Maria, mare provincial 
 

«La nostra vocació és més actual que mai» 
 

La societat ha canviat molt en un segle i mig, quines necessitats tenen avui dia els 
ancians que acullen? 
És veritat que la societat ha canviat; les necessitats són les mateixes, però s’observa que els 
ancians pateixen altres mancances, com ara l’estimació dels seus éssers estimats. Mentre 
són útils, ofereixen molts serveis a la vida familiar; però quan comencen a tenir dificultats per 
a les activitats de la vida diària se senten rebutjats. No s’ha de generalitzar, però en la nostra 
societat més que mai les persones grans necessiten caliu i que se’ls reconegui la dignitat.  
 
Aquesta celebració del 150 aniversari, de què ha de ser motiu? 

Motiu d’acció de gràcies, 
perquè sempre hem sentit la 
mà provident de Déu, cosa 
que fa seguir reforçant la 
nostra confiança en la seva 
providència. També pot ser 
una crida per a les joves en 
una entrega generosa de do 
total al servei dels pobres. 
Arrelades en la fe que ens 
guia, continuar sent testimonis 
de l’Evangeli, com tantes 
germanetes ho han estat al 
llarg d’aquests 150 anys de 
presència. 
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Quins reptes de futur tenen?  
Primer de tot, hem de tenir una actitud d’esperança. La nostra vocació cap als ancians és 
més actual que mai. El futur és incert... hem de reconèixer que hi ha una necessitat de 
vocacions religioses per continuar la nostra missió; però ens anima la confiança que sent 
una obra de Déu, continuarem podent servir els ancians. Ja hem passat per èpoques difícils i 
conflictives al llarg de la vida de la congregació. 
 
Què diferencia les Germanetes dels Pobres d’altres congregacions que també es 
dediquen a les persones grans? 
Cada congregació ha rebut un carisma propi de l’Esperit a través del seu fundador. En el 
nostre cas el carisma propi és la cura de l’ancià pobre amb recursos escassos. Tot això 
realitzat per mitjà de l’apostolat de la col·lecta, que permet crear una cadena de caritat amb 
els nostres benefactors. 

 

 

 

 
EL 42 CAPÍTOL GENERAL 

tendrá lugar en la Casa Madre, 
Castres (Francia) del 19 de abri l 
al 10 de mayo de 2013 
 
Dentro del contexto Pascual en el cual 
estamos viviendo con gozo la 
presencia del Señor Resucitado, os 
comunicamos la celebración de 
nuestro Capítulo General y el tema de 
nuestra reflexión: 
 

Mujeres de la Pascua- Mujeres en Camino 
Mística- Misionera 

 
Este importante evento no es solamente Congregacional, sino también eclesial, cuenta con 
la participación de 42 representantes de todos los países donde estamos trabajando por el 
Reino, marca un paso más de nuestra andadura, como mujeres seguidoras de Jesús 
Salvador, deseosas de ser presencia de compasión en este mundo desgarrado por el dolor y  
la muerte. 
 

Mercedes Navarro Puerto, Hermana Carmelita de la Caridad, teóloga,  Bíblica, nos ayudará 
a profundizar el tema del capítulo desde una óptica femenina. 
 

Entre el 3 y 4 de mayo, tendremos un tiempo de discernimiento, asesorado por Tony Catalá, 
teólogo jesuita, que nos ayudará en la elección del nuevo equipo General que asumirá la 
misión durante los próximos cinco años. 
 

Los laicos que viven nuestra Espiritualidad ya han participado en varias instancias 
internacionales de la Congregación. Intentando vivir un discipulado de iguales, preparan con 
nosotras este capítulo y un delegado de cada provincia estará presente desde el día 19 de 
abril al 1 de mayo. 
 

Contamos con vuestra oración y apoyo para que junto con toda la «Familia Azul» y bajo el 
impulso del Espíritu, este Capítulo pueda ser una experiencia de transformación. 

 

42 Capítol general 
de les Germanes de la Immaculada Concepció de Castres 
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El dia 4 d’abril, va finalitzar el XII Capítol provincial 
de les Dominiques de l’Anunciata celebrat a Vic, 
Casa Mare,  des del 25 de març d’enguany. 

A la foto, les  Germanes que formen el nou Consell 
(d’esquerra a dreta): Montserrat Font Caballé, Rosa 
M. Picas Prat, M. Isabel Andrés Fernández, 
reelegida com a Provincial, Virtudes Cruz Puertas i 
M. Núria Cuéllar Vinaixa posen junt a l’altar de Sant 
Francesc Coll, Fundador de la Congregació.  

Les paraules de cloenda pronunciades per la Gna. 
M. Natividad Martínez de Castro, Priora general, al 
final d’aquesta assemblea de 37 germanes 
capitulars, van ser de reconeixement i d’agraïment 
per la feina duta a terme en aquests dies. 

Va considerar el Capítol com a moment de gràcia i 
de forta presència de l’Esperit, dies de  vivència de 
fraternitat i de celebracions del misteri més gran de 
la nostra fe: La Pasqua. 
 
A les germanes del nou equip de govern provincial 
ens va animar a  recolzant-nos a la Roca ferma que 
és Crist i estar obertes a l'Esperit de Jesús que 
actua en cadascuna de les germanes; a continuar apostant per la vida, la comunió i la missió 
en l'ampli camp obert a la nova  Província unificada Sant Ramon de Penyafort proclamant 

amb força el verset del Salm 27: «Sigueu valentes, 
esforceu-vos i confieu en el  Senyor». 

A totes les  germanes capitulars ens va 
encoratjar a donar testimoni coherent dels 
objectius i acords que s’han expressat en les 
Actes i  fer-ne vida les paraules del Papa 
Francesc pronunciades en el missatge Urbi et 
Orbi del dia de Pasqua.  

«Acolliu la gràcia de la Resurrecció de Crist i 
deixeu-vos renovar per la misericòrdia de Déu; 
que la força del seu amor us transformi i us faci 
instruments d’aquesta misericòrdia». 

Germana  M. Natividad Martínez,  

Priora general 

Priora provincial i Consell de les Dominiques de l’Anunciata 
Província Sant Ramon de Penyafort 
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Lucía Caram, religiosa dominica de Manresa 

Ens sorprèn el que hauria de ser habitual en un pastor de l’Església, en un servidor de 
l’Evangeli. Què té de nou que un Papa somiï en l’Església dels pobres? Que no era aquesta 
la missió de Jesús? Per què ens sorprèn tant que un cardenal faci servir el transport públic i 

Francesc, el Papa porteny 

La Gna. M. Isabel, 

Priora provincial electa 
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que, en ser elegit Papa, no es vesteixi amb roba imperial ni pectoral d’or? És que Jesús no 
va dir que quan prediqueu no porten or ni plata ni provisions per al camí, ni roba ni sandàlies, 
ni bastó? Això de no portar sabates vermelles causa impacte, però, entre nosaltres, que 
potser això no és més un detall desfasat que no pas un calçat per anar pels camins 
anunciant amb senzillesa l’Evangeli? Fora el tron majestuós daurat; la càtedra és un tron 
blanc i senzill. Res de saludar assegut, sinó dret, acollint els germans. Una abraçada 
fraterna per saludar, i un reclam constant als seus llavis: reseu per mi. 

Francesc, el Papa porteny, aquell que els cardenals van anar a buscar «a la fi del món», en 
aquests temps complexos de crisi de valors, quan impera la corrupció i tothom s’aferra l 
poder, seguint l’exemple de Benet amb la seva renúncia, sembla insubornable en l’impuls de 
recuperar la transparencia i la senzillesa de l’Evangeli perquè puguin llegir-lo tots els homes i 
dones de bona voluntat, i no únicament els cristians, els que «oficialment» pertanyen a les 
files de l’Església. Francesc ha renunciat a tot signe de poder, i sent pobre s’acosta a 
nosaltres, surt a l’encontre i abraça amb una abraçada de pastor. 
Són temps nous. El seu nom marca el rumb i els seus gestos ens diuen que l’Esperit no 
abandona l’Església. Som molts els qui experimentem una alegria serena i profunda, els qui 
veiem com la comunió es fa forta i com la fe s’enrobusteix. Passem anys d’hivern, en què 
ens costava sentir-nos còmodes amb algunes estructures i formes de funcionar. Anunciar 
l’Evangeli dels pobres ens posava 
sota sospita, i advocar per una 
Església dialogant i  propera als 
problemes reals dels fidels a més d’un  
ens va costar que ens silenciessin 
sense donar-nos raons i se’ns 
prengués la paraula perquè aquesta 
podia resultar incòmoda. 
Quan acabem de celebrar la Pasqua i 
sento l’olor intensa de la Resurrecció, 
experimento una profunda comunió 
amb aquell que es va fer servidor, que 
ens va rentar els peus, i que ens va 
dir que només podem seure a la seva taula, la de l’Eucaristia, si ens rentem mútuament els 
peus, si ens fem servidors, jo em disposo a partir, compartir i repartir el pa, que és de tots, 
en profunda sintonia amb el Successor de Pere, amb Francesc, el Papa, el meu paisà, que 
parlant en «argentí», amb veu clara i gestos eloqüents, ens està dient que no tinguem por, 
que valen més els gestos i les actituds, i que deixem de mirar enrere: tenim molt per 
construir, estimar, servir.  

 

 

 

 
La Victòria Molins, o la Viqui pels que més se l'estimen, es defineix com una monja teresiana 
privilegiada a la qual conèixer Déu li ha canviat la vida. Inquieta i vitalista, és una dona amb 
un somriure que desprén llum i capaç de treure temps d'on no n'hi ha. De fet, durant la 
setmana cuida a monges malaltes de la seva comunitat, fa tasques de reforç escolar en un 
centre amb adolescents amb problemes d'exclusió social, visita diferents persones d'una 
presó catalana i gent del Raval que la necessita, imparteix un curs de teatre, i a sobre té 
hores per escriure llibres i actualizar el seu perfil de facebook. En definitiva, és una persona 
sempre disposada a donar un cop de mà perquè creu en la bondat humana i sobretot en la 
de Déu. 

Victòria Molins: «S'hauria d'intentar treure la idea que l'Església com a 
institució només la formen un grup selecte» 
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Montse Alcàrria per a Flama.info, 5 abr. 13 

Va estudiar filosofia i lletres i s'ha dedicat mitja 
vida a la docència on afirma que ha gaudit molt. 
Tenint en compte tot això, estava decidida que 
volia ser monja? 
En un principi, la veritat és que no. No obstant això, 
he de dir que des de petita estimava Jesús, ja que a 
casa es respirava un ambient de fe. De fet, dues 
germanes meves eren monges i, sobretot, el fet que 
una d'elles ho fos em va fer pensar en si jo també ho 
volia ser. No m'acabava de decidir fins que un dia 
vaig sentir la lletra d'un himne i em va frapar molt: 
«Jesús dóna els veritables goigs del cor i el que no ha 
conegut per experiència el que és l'amor de Déu no 
ho sap». Llavors va ser quan vaig sentir la necessitat 
d'experimentar aquest amor per Déu i pels altres i 
l'única manera d'aconseguir-ho era lliurant-me a Ell. 
 
Es va fer monja molt jove, amb només 19 anys. A 
quines coses va haver de renunciar? 
La renúncia més gran va ser no poder formar una 

família. M'encantaven els infants i estava enamorada d'un bon home. A més a més, vaig 
haver de deixar el meu entorn de família i amics, amb el qual estava molt a gust. Tot plegat 
em va costar un any de lluites internes. 
  
Parlant de família, què n'opina, del celibat? 
Crec que el celibat entre els capellans hauria de ser voluntari. El que només vulgui 
consagrar la seva vida a Déu i no tenir família que ho faci i aquell que no visqui en comunitat 
que opti per tenir-la és totalment respectable. Encara, però, la nostra Església no ho preveu, 
però hi ha capellans protestants amb dona i fills que fan una molt bona tasca per la 
comunitat. Ara bé, també s'ha de dir que el celibat a la vida religiosa té un sentit: el fet de 
tenir família quan s'està en comunitat és difícil de compaginar perquè a un o altre entorn no li 
dediques tant de temps com necessita. En definitiva, si et vols dedicar als altres és difícil 
tenir família pròpia. 
  
I en el cas de les dones, de les monges, podria ser també optatiu? 
Bé, llavors no es podrien dir monges. Hauríem de dir-li d'una altra manera a aquelles dones 
que es dediquen, a part de a la seva família, als altres. Però, com dic, la vida comunitària 
religiosa té molt sentit: tothom es dedica a un projecte comú i comparteix tot, i si tens una 
família potser és difícil compartir-ho tot amb la comunitat. 
 
I si parlem en general, què li falta a l'Església perquè pugui connectar més amb la 
societat? 
S'hauria d'intentar treure la idea, que alguns sectors tenen, que l'Església com a institució 
només la formen un grup selecte, una cúpula allunyada de la resta de la comunitat religiosa. 
És una imatge antiquada i gens real. El problema també és que l'Església li ha donat més 
importància als manaments que a les beneurances i Déu en canvi va optar per la inversa. De 
fet, el manament més important que va deixar Déu és«estimeu-vos els uns als altres com jo 
us he estimat» i crec que, potser sovint, no li hem sabut ensenyar a la gent que aquesta és 
la nostra raó de ser. 
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Un altre element que potser la diferencia de la resta de monges, es que no porta hàbit. 
Ho va decidir d'un dia per l'altre? 
Es tracta d'una transformació gradual i no d'un canvi sobtat. Els temps van canviant però la 
vida de l'Església o religiosa a vegades no s'adapta tan ràpidament a aquests canvis. En el 
meu cas, el Concili Vaticà II em va agafar en un moment de la meva vida molt important. La 
joventut és una etapa molt especial on es poden fer coses «heròiques» perquè tens ganes i 
forces per fer-les. Va ser aleshores, en tenia vint-i-pocs anys, quan també vaig tenir 
l'oportunitat d'anar a visitar diversos països de l'Àfrica i de Llatinoamerica com a delegada de 
joventut. De tots aquells racons, Nicaragua em va frapar moltíssim perquè vaig conèixer una 
Església diferent, lliurada als pobres, als més necessitats. Quan vaig tornar a casa vaig voler 
viure aquell tipus d'Església dedicant-me al Quart Món. 
 

 
 
Parli'ns, què és el Quart Món? 
El món de la marginació. Són les borses de pobresa que existeixen a les ciutats grans i/o 
benestants. A més a més, a diferència del Tercer Món, al Quart Món no tenen cap tipus de 
valor perquè se senten i estan exclosos. Viuen al marge. No tenen diners però tampoc 
creuen en la justícia o en la veritat. A Barcelona, en els anys 70 i 80 s'estava vivint una 
època de renaixement i existia tant una classe benestant com mitjana però també una classe 
que no pertanyia a cap grup. Llavors també es començava a parlar de la droga i de la SIDA 
es coneixia molt poc. En aquestes circumstàncies, i després de reflexionar amb Déu, vaig 
decidir compaginar la meva vida a l'editorial on escrivia amb un programa de visites al barri 
del Raval. Vaig deixar l'hàbit perquè em sentia més còmoda i el que volia era conèixer i 
apropar-me a la gent del carrer per saber d'un món fins llavors desconegut per mi. 
 
De fet, vostè viu al Raval... Des de fa 17 anys i arran d'aquestes experiències vam decidir 
anar a viure-hi amb tres teresianes més en un pis compartit. Intentem ajudar als més 
marginats com podem però no tenim obra pròpia. En si, anem fent diferents iniciatives com, 
per exemple, el projecte Ítaca. Es tracta d'un pis d'acollida i esperança on hi viuen persones 
que estan en l'última fase de deixar les drogues. També, en el meu cas, visito gent a les 
presons, encara que ara ja no tinc tant de temps, o ajudo en classes de reforç en un centre 
per a adolescents amb problemes de marginació. 
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Per cert, el treball a les presons ha de ser dur perquè es troba tot tipus de persones... 
Intento no jutjar, això ja ho ha fet la justícia, i sobretot intento sentir les dues versions abans 
de fer-me una idea general. Penso que en determinats casos pateix tant la víctima com 
l'agressor perquè l'agressor ha de conviure amb la maldat o amb el record de la maldat. A 
més a més, crec que la presó no redimeix ni afavoreix la reinserció en la gran majoria dels 
casos. 
 
I en el cas de la gent que ajuda dia a dia en els carrers del Raval, han canviat molt les 
necessitats arran de la crisi econòmica? 
En el Quart món estan acostumats a viure en crisi: qui estava malament, ara ho està pitjor. 
Alguns em diuen «si no hi ha res per robar perquè les butxaques estan buides!» i és cert 
perquè la situació és realment complicada. El que sí que trobo que un gran problema per 
aquest Quart Món, i per a tothom en general, és la manca de feina. La feina és una eina 

essencial per ajudar a sortir de 
l'exclusió social. Per posar un 
exemple, la gent que estem ajudant a 
les presons no poden gaudir d'un 
tercer grau si no tenen feina així que 
passen més temps tancats i sense 
possibilitat de refer les seves vides. 
 
Treballar pels altres també té la 
seva recompensa. Passejant pel 
seu barri es nota que la gent se 
l'estima, no creu? 
Jo, de per si, tinc un caràcter molt 
obert. M'agrada parlar i escoltar, però 
també he de dir que quan s'estima 

molt també es rep molt d'amor. Que t'estimin et fa sentir molt bé però, de fet, la felicitat està 
dins d'un mateix i les meves llàgrimes sovint no són per mi sinó pels altres. Em conmoc molt 
fàcilment amb la bondat que no pas amb la maldat i si alguna persona pateix jo també 
pateixo però no em treu la felicitat que tinc al meu cor perquè em sento estimada per Déu. 
  
I parlem d'estima, però per un país: Catalunya es troba en un món històric, creu que 
anem pel bon camí? 
Si ara no trobem el camí de la independència no el trobarem mai. Espero que finalment es 
faci cas a tot un poble que de manera no polititzada va sortir fa ben poc al carrer a demanar 
el seu dret a decidir. 
 
I vosté que és de lletres, què n'opina, de la «cacera» que hi ha en contra de la llengua 
catalana? 
Cada llengua que s'esborra és un món cultural que es perd. Per això, trobo d'una ignorància 
enorme que menysprein la riquesa d'una llengua com la catalana però facin el que facin no 
aconseguiran que perdem la nostra llengua, un símbol d'identitat del nostre poble. 

 

 

 
El 6 d'abril passat, sota l'organització del Patronat de Tàrrega, tingué lloc a la capital de 
l'Urgell la Trobada de Patronats de la Fundació Vedruna de la Província de Tarragona. En el 
marc del Col·legi Sant Josep, es reuniren un total de la vuitantena de representants dels 
Patronats de les poblacions de Valls, Tarragona, Bellpuig, Cambrils, Mollerussa, Espluga de 

Tàrrega acull la Trobada de Patronats de la Fundació Vedruna 
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Francolí, Sant Sadurní de Noia, Vilafranca del Penedès, Santa Coloma de Queralt, Sant Boi 
de Llobregat i Tàrrega. 

Després d'una benvinguda a càrrec del membre del patronat de Tàrrega, Josep M. Castellò, 
Teresa Masquè, de Vilafranca del Penedès, va fer una dissertació sobre «Què és ser patró 
en una Fundació Vedruna?», on intervingué també la directora del col·legi de Tàrrega, la 
Gna. Rosa Estruch, i el president de la Coordinadora Educativa Vedruna de la Província de 
Tarragona, Josep M. Roca, fent un balanç de la situació actual i la problemàtica dels centres. 
L'acte acabà amb dos concerts breus pels alumnes del centre, sota la direcció de Cristina 
Panedès i Josep M. Salisi, els quals foren molt aplaudits. 

A continuació els participants es desplaçaren al Parc Municipal de Sant Eloi, on foren rebuts 
pel president de l'Associació dels Amics de l'Arbre, Jaume Aliguè, que els explicà la història 
de l'Ermita dedicada al Sant Bisbe Eloi, i també de la creació del parc que enguany compleix 

el seu centenari. Tots ells es 
desplaçaren a l'anomena't Espai 
Vedruna, una nova zona arbrada del 
Parc inaugurada el 2012 dedicada a 
commemorar els 150 anys de la 
segona arribada a Tàrrega de les 
Germanes de la Caritat Vedruna a la 
ciutat. Després estigueren a la 
parroquial de Santa Maria de l'Alba, 
contemplant els grans murals al 
fresc sobre el Gènesis, Nativitat i 
Resurrecció, sota les explicacions 
del seu autor, el pintor Josep 
Minguell Cardeñes, amb una breu 
salutació del rector Josep M. 
Vilaseca. 

A més a més feren una parada a la residència Sant Antoni, on l'octubre de 1827, Sta. 
Joaquima de Vedruna va crear la seva primera fundació a Tàrrega. Aquest fet es recorda 
amb una imatge de la santa col·locada en una fornícula a les escales d'accés al centre. Un 
dinar de germanor a les dependències del Gat del Rosal i una cloenda musical per alumnes 
del col•legi targarí, posà el punt i final a la trobada anyal dels Patronats Vedruna. 

Josep Castellà per a Flama.info, 9 abr. 13 

 

 
La Fundació Magone – Acció social dels Salesians organitza un Concert benèfic i 
solidari a càrrec de l’artista Montserrat Martí i Caballé, en favor dels joves més 
desfavorits 
 
El concert d’Àries d’Òpera i música catalana tindrà lloc aquest dijous, 11 d’abril, a les 21 h, 
a  la basílica Santa Maria del Pi de Barcelona (C/ Cardenal Casañas, 16). 
Els diners que es recullin aniran destinats a joves que han quedat exclosos del sistema 
formatiu reglat i que, a través de la preparació a proves d'accés als Cicles de Grau mitjà, 
poden retornar al sistema. 

La Fundació Magone – Acció social dels Salesians 
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La Fundació Magone us convida a assistir al Concert benèfic i solidari a càrrec de la 
cantant Montserrat Martí Caballé, que tindrà lloc el proper dijous, 11 d'abril, de 2013, a 
les 21.00h, a la Basílica Santa Maria del Pi de Barcelona, ubicada al carrer Cardenal 
Casañas, 16. 

 
L’artista, acompanyada de la pianista Andrea Álvarez, interpretarà algunes Àries d’Òpera i 

Música Catalana. L’entrada donatiu és de 20 euros i per a sol∙licitar‐la/es podeu fer una 
transferència al següent número de compte: 2100‐1005‐01‐0200153722. I indicar: 
CONCERT + nom+cognoms. Si no podeu venir, també podeu col∙laborar amb la FILA 0 en 
el mateix número de compte. 

Els diners que es recullin aniran destinats a joves que han quedat exclosos del sistema 
formatiu reglat i que, a través de la preparació a proves d'accés als Cicles de Grau Mitjà, 
poden retornar al sistema. Per tant, amb aquests diners, volem donar continuïtat a allò que 
es va iniciar l'any passat, gràcies als donatius que es van recollir a través del Concert. 

I us animem que ens conegueu més a fons visitant www.fundaciomagone.org 

 

 

 
 
08.04.2013 núm 464 - La jubilació parcial és una possibilitat legal que, des que existeix, ha 
estat molt ben valorada pel sector educatiu i que ha estat utilitzada amb certa profusió.  

La jubilació parcial constitueix un mecanisme adequat per satisfer les expectatives dels 
treballadors que arriben a determinades edats i per promoure i facilitar el mestratge 
professional entre generacions, així com l’intercanvi del coneixement i experiències. A través 
d’aquest mecanisme, es facilita el rejoveniment de plantilles i es permet incrementar una 
mica l’ocupació en el sector. Els canvis normatius han anat restringint les possibilitat que 
oferia aquest règim de jubilació limitant-ne l’accés. El darrer d’aquests canvis permetia el 
manteniment de determinades condicions més favorables a aquells treballadors que 
complissin determinats requisits i el conveni col·lectiu dels quals, o un acord d’empresa, 
tingués establert a tal efecte.  

Davant aquesta situació, les organitzacions sindicals i patronals representades en la 
mesa negociadora del Xè Conveni Col·lectiu de l’Ensenyament Privat Concertat de 
Catalunya han estat treballant per assolir un acord que facilités aquests plans de 
jubilació parcial.  

El passat 25 de març, aquestes organitzacions vàrem arribar a un acord unànime que 
permet l’aplicació de la normativa vigent, amb anterioritat a l’1 d’abril de 2013, sobre jubilació 
parcial als treballadors i treballadores del sector que vulguin acollir-s’hi i que reuneixin els 
requisits personals per poder-ho fer.  

Fundació Escola Cristiana: «Consens sindical i patronal per facilitar la 
jubilació parcial a l’ensenyament» 
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L’acord el vàrem signar totes les organitzacions de la mesa (4 en representació de les 
titularitats i 3 organitzacions sindicals en representació dels treballadors). Fins i tot 
l’organització sindical que no va signar el Xè Conveni sí es va voler sumar a aquest acord.  

Aquest compromís ha facilitat molt les coses per tal que, un cop fets els tràmits pertinents, es 
puguin aplicar les condicions més avantatjoses al personal afectat.  

Com dèiem fa poc en parlar del conveni col·lectiu, cal felicitar-se per la feina feta –aquest 
cop, amb força celeritat- i per la responsabilitat i voluntat de consens manifestada per 
totes les organitzacions sense excepció. En aquests temps de tantes dificultats, és una 
petita bona notícia més per al sector.  

 

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 

mailto:urc.info@gmail.com
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Jornada de Formació Permanent 
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

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

 
 

La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera 

jornada de formació permanent de l’URC-CEVRE. Atès que 

creiem que la conferència pot ser del vostre interès, ens plau 
fer-vos arribar aquesta informació. 

 

«Vida religiosa: fe y 
futuro. ¿Abatidos o 
esperanzados?»  

 càrrec de  César Valero Bajo, OP 

 

 

Davant els canvis que ens envolten, la vida religiosa se 

sent interrogada i, de vegades, fins i tot rep resposta 

sobre la seva realitat i futur. Amb aquesta reflexió 

volem apostar pel seu sentit i pel vigor de la seva 

realitat oferint-nos al món que ens envolta com a dones 

i homes que volem ser, en aquests temps tan canviants, 

memòria viva i eloqüent del Senyor Jesucrist.  

Recorrem per a això a alguns components de la 

profecia de la perseverança que ens ajuden a viure 

intensament el nostre avui; obrint així, confiats, les 

portes del futur. 

 

César Valero Bajo 
Religiós dominic. Llicenciat en Teologia pastoral per la Universitat Pontifícia de Salamanca. Ha 

treballat en els camps de l’educació, la pastoral parroquial, juvenil i vocacional, i la predicació en les 

seves múltiples variants. 

En l’actualitat dirigeix el Centre de Comunicació i Predicació que els dominics de Portugal i 

Espanya han posat en funcionament al convent de Sant Pere Màrtir de Madrid. 

Recentment ha coordinat la publicació Servidors de la Paraula, editada per PPC el 2012. 

Ç 
 
 

 
Data: 20  d’abril 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 CV 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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I JORNADA DE COMUNICACIÓ 
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 
 

 

 Com podem comunicar els valors de les nostres 
congregacions en la societat globalitzada actual? 

Data 15 d’abril de 2013, dilluns 

Programa 9.30 
9.30 - 9.45 

 
 

9.45 - 11.45 
11.45 - 12.15 
12.15 - 13.15 

 
13.15 - 13.30 

Recollida d’informació 
Presentació de la Jornada a càrrec de Màxim Muñoz, 

president de la Unió de Religiosos de Catalunya 
(URC) 

Xerrada-col·loqui amb Joan Francesc Cànovas 
Pausa 
Presentació d’experiències reeixides en comunicació en 

l’entorn de les nostres congregacions 

Conclusions i cloenda 

Lloc La I Jornada de Comunicació tindrà lloc a la Sala Pere Casaldàliga de la 
Llibreria Claret (C. Roger de Llúria, 5 - 08010 Barcelona) i cal inscriure-s’hi 
prèviament. 

Inscripcions URC - Plaça Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) 
Tel. 93 302 43 67 (15 h – 19 h) | urc.info@gmail.com – www.urc.cat 

Presentació >> Essent conscients de la importància que té la comunicació en les 
nostres congregacions, eina fonamental i indispensable per fer conèixer el 
nostre carisma, volem celebrar la I Jornada de Comunicació de l’URC amb 
l’objectiu de reflexionar i compartir entorn de com podem comunicar els 
nostres valors en la societat globalitzada actual. 
>> La jornada s’adreça especialment a les persones que lideren i 
gestionen la comunicació en les congregacions o que la volen utilitzar com 
a eina al servei de la Missió: superiors i superiores majors, caps de 
comunicació, responsables de pastoral, responsables d’entitats o 
projectes... i, en general, a tothom que intervingui en el dia a dia dels 
processos de comunicació en la institució. 
>> La jornada tindrà lloc el proper 15 d’abril, de 9.30 h a 13.30 h, a la Sala 
Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret, amb una primera ponència a càrrec 
de Joan Francesc Cànovas. Com a professional en aquest camp, el 
ponent farà una anàlisi sobre l’estat actual de la comunicació en l’àmbit 
religiós i suggerirà quines decisions s’haurien de prendre per aconseguir 
una comunicació reeixida. En segon lloc, s’exposaran algunes 
experiències que s’han dut a terme positivament en les nostres 
congregacions i que poden ser formatives per a la resta d’assistents. 

Joan F. 
Cànovas 

>> Joan Francesc Cànovas és periodista i consultor especialitzat en 
comunicació de crisis i institucional, i en formació de portaveus. Redactor i 
col·laborador a diversos mitjans de comunicació com a periodista i tertulià. 

 

URC: I Jornada de Comunicació 
 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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>> Ha estat cap de l’Oficina del Portaveu del Govern de la Generalitat de 
Catalunya (2000) i director de l’Oficina de Comunicació del Govern de la 
Generalitat de Catalunya (2001- 2003). Membre del Consell 
d’Administració de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (TV3, 
Catalunya Ràdio…) (2004-2008).  
>> Actualment és el coordinador del Màster en Direcció de Comunicació a 
l’Institut d’Educació Contínua (UPF). 

Experiències >> La jornada inclou la presentació d’experiències reeixides en 
comunicació en les nostres 
congregacions.  
>> Per tal que aquesta part de la jornada esdevingui profitosa per a tots els 
assistents, les congregacions poden proposar una experiència positiva en 
comunicació. De totes elles, se’n farà una selecció per ser presentades 
durant la jornada. 
>> L’organització ha creat una plantilla model per redactar les 
experiències. Podeu sol·licitar-la enviant un correu electrònic a 
urc.info@gmail.com 

 

 

 

 

 Compartir l’espiritualitat i la missió amb els laics 
Data 24 d’abril de 2013, dimecres 

Hora 10.30 – 13.00 

Lloc Sala Pere Casaldàliga 

Assistents Superiores i superiors majors. Responsables religiosos generals o 
provincials del tema dels laics 
El P. Màxim Muñoz, president, i el G. Lluís Serra, secretari general de 
l’URC 

Finalitat El tema d’estudi i la reflexió d’aquesta reunió apunta al fet de compartir 
l’espiritualitat i la missió de cada congregació amb els laics (homes i 
dones) que li són afins. 
S’esbrinaran els objectius, les experiències reeixides, les dificultats reals 
en la participació comuna del mateix carisma fundacional. La pervivència 
del carisma i el sentit eclesial d’aquesta tasca. 
Si es creu convenient, es podrà proposar la celebració d’un fòrum per al 
proper curs que aprofundeixi les línies dinàmiques de l’espiritualitat i la 
missió compartides. 

Ordre del dia 1. Pregària 
2. Salutació i presentació de la reunió 
3. Sentit eclesial de compartir el carisma (espiritualitat i missió) 
4. Intercanvi de criteris i d’experiències 
5. Preocupacions i propostes 
6. Conveniència de celebrar un fòrum 
7. Conclusions, si és el cas 

Confirmació Confirmeu l’assistència a l’URC, abans del 19 d’abril, 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. 

 

 

Sessió de reflexió i estudi 
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Els cristians enfront la crisi, més enllà dels serveis socials 

(CR) El simposi que anualment organitza la Fundació Claret està centrat, enguany, en la 
crisi. En concret en com enfronten els cristians la crisi més enllà dels serveis socials. L'acte, 
que tindrà lloc el proper disssabte 13 d'abril a la Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret, 
comptarà amb la conferència de Juan José López Burniol, analista polític i notari. Burniol 
parlarà sobre les «Claus per entendre la crisi, més enllà dels aspectes econòmics, i 
possibles camins de sortida». 

En el simposi, també es farà una tertúlia-debat on hi participaran Carme Borbonès, 
presidenta de Càritas Catalunya, Llorenç Puig, director de Cristianisme i Justícia, Victòria 
Molins, religiosa teresiana i Enric Canet, director del Casal d'Infants del Raval. El debat 
estarà moderat pel periodista Xavier Solà.  

Data: disssabte 13 d'abril 
Lloc : Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret – Barcelona 
Horari : 
09.15 Recepció 
09.45 Presentació del Simposi 
10.00 Conferència: «Claus per entendre la crisi, més enllà dels aspectes econòmics, i 

possibles camins de sortida » a càrrec de Juan José López Burniol 
11.30 Descans 
12.00 Taula rodona: «L’aportacio cristiana al context actual, més enllà del compromís social» 
13.30 Clausura del Simposi 
Inscripcions a la Claret: info@fundacioclaret.org o tlf. 933 429 079 

 
 
 
 
 
Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de Abril «de medidas urgentes para garantizar la 
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus 
prestaciones» 

 
El Comitè d’Ètica en Intervenció Social de l’Orde 
Hospitalari de Sant Joan de Déu subscriu aquest 
escrit amb la intenció de sumar-nos a les nombroses 
mostres de preocupació que han fet paleses altres 
organitzacions del nostre país, davant les mesures 
que des del dia 1 de setembre s’apliquen, arran de 
l’entrada en vigor del RDL 16/2012, de 20 d’abril, de 
«medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y 
seguridad de sus prestaciones».  

I ho fem com a institució i organització compromesa 

XV Simposi de la Fundació Claret 
«Cristians enfront la crisi, més enllà dels serveis socials» 

Posicionament del Comitè d’Ètica en Intervenció Social de l’Orde 

Hospitalari de Sant Joan de Déu 

http://blocs.claret.cat/fundacio/dissabte-13-dabril-xv-simposi-una-etica-samaritana-per-viure-el-nostres-temps/
http://www.caritasbcn.org/ca/
http://www.cristianismeijusticia.net/
http://www.casaldelsinfants.org/
mailto:info@fundacioclaret.org
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amb el sistema sanitari, integrada, entre d’altres, per professionals de l’àmbit sanitari i de 
l’assistència social que atenem trajectòries i situacions personals sovint greument afectades, 
i a partir de la nostra ferma convicció en l’exercici humanitzador de la nostra labor. 

En aquest context, creiem oportú aportar unes notes de sentit comú, interpel·lar la 
consciència social i política; i reflexionar sobre la manera com afecta l’aplicació d’aquest 
RDL a moltes de les persones que atenem. 

Podem entendre que especialment davant la situació de crisi actual, un esforç de revisió i de 
reestructuració del Sistema Sanitari era imprescindible. Estem segurs que hi ha moltes 
coses a fer perquè el sistema de salut funcioni molt millor del que ho fa i la seva gestió sigui 
més eficient. Però aquesta nova ordenació agreuja l’exclusió i dificulta de manera 
considerable el dret a la salut de persones que són ciutadanes que viuen en el nostre territori 
nacional i que a més es troben en situació de greu fragilitat social. 

Creiem que abocar un important nombre de persones, que queden excloses de la cobertura 
sanitària pública, a utilitzar les urgències hospitalàries com a única via d’atenció és 
incompatible amb una «millora de la sostenibilitat del sistema». Sobre tot perquè urgències 
és un dels nivells d’atenció més 
complexos i de més cost econòmic, al qual 
la major part de plans de salut autonòmics 
intenten trobar-hi alternatives basades 
fonamentalment en la prevenció i en 
l’atenció primària. I és precisament 
d’aquests nivells d’atenció que queden 
excloses gran nombre de persones amb 
aquestes noves mesures.  

No atendre un conjunt important de 
ciutadans dins del sistema d’atenció 
primària i excloure’ls dels programes de 
prevenció de determinades malalties 
infeccioses pot fer que aquests quedin 
sense control, esdevenint un problema de Salut Pública. Al mateix temps que aquesta 
exclusió també suposa una major despesa econòmica i una major carrega social de malaltia 
al no permetre el control i seguiment de les persones amb malalties cròniques. 

Creiem que afirmar que la sostenibilitat del sistema sanitari passa per excloure del sistema 
públic a les persones immigrades en situació irregular, un nombre aproximat de 
140/150.000, és un plantejament fal·laç i perillós en un moment de crisi com l’actual, en què 
una gran part de la població pateix els efectes de l’atur. Posar la immigració irregular com a 
«boc expiatori» dels problemes macro-econòmics, que han estat fruit d’un capitalisme sense 
ètica i que han conduït al país a l’actual crisi que travessa és injust i perillós en la mesura 
que promou actituds i raonaments xenòfobs.  

Però no són només els immigrants irregulars els qui queden fora del sistema. També, els 
ciutadans espanyols majors de 26 anys que resideixin a l’Estat Espanyol i mai no hagin estat 
en situació d’alta al Sistema de Seguretat Social es queden sense la condició d’assegurats. 
Entre ells molts becaris que treballen sota un sistema que podríem anomenar de «trampa 
legal» i que permet que hi dediquin moltes hores i esforços sense unes mínimes condicions 
laborals dignes.  

En aquests casos i d’altres que es van posant en evidència, no així en el cas dels immigrants 
en situació irregular, sembla que la llei preveu alguns mecanismes que retornin el dret a 
l’assistència sanitària d’aquestes persones mentre demostrin que no superen un determinat 
límit d’ingressos. Transformem la universalitat del dret, que com a societat hem assolit, en 
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l’atenció discrecional en funció de la situació econòmica. Emergeix altre cop la beneficència 
com a pal·liatiu del dret.  

L’aplicació del Decret Llei fa que, des de l’1 de setembre, l’assistència mèdica sigui més 
complexa. Es trenca la unitat del Sistema Nacional de Salut, apareixent solucions diferents, 
en funció de la sensibilitat de cada Comunitat Autònoma. D’aquesta manera observem com 
s’apliquen moratòries o altres mecanismes que intenten mantenir l’atenció sanitària als 
col·lectius més afectats per aquesta reforma. 

Igualment, cada vegada hi ha més professionals sanitaris que, en coherència amb el seu 
codi deontològic, expressen la seva preocupació pel fet que l’atenció a alguns pacients pugui 
estar més condicionada per la seva situació administrativa que per la problemàtica de salut.  

Creiem que un dels objectius del «legislador» en un estat de Dret i Social ha de ser procurar 
el bé de les persones i més d’aquelles que es troben en situació de vulnerabilitat social. No 
podem deixar de pensar en la incertesa de milers de persones que avui es troben rebent 

tractaments que són imprescindibles 
per a la seva salut. La informació 
que va apareixent en relació amb 
l’assistència sanitària és confusa per 
a la població en general, indefinida 
per als propis proveïdors de 
l’assistència sanitària i fins i tot 
contradictòria per als mateixos 
professionals que han de dur-la a 
terme. Aquest fet dóna peu a 
respostes diferents en funció del 
professional afectat i del seu paper 
dins del sistema d’atenció: 
administratiu, metge, infermer, etc. 

El passat 18 de desembre de 2012, 
el Tribunal Constitucional s’ha 
pronunciat a través d’una 
Interlocutòria, avalant l’atenció 
sanitària al col·lectiu d’immigrants en 

situació irregular que defensa el Govern Basc, i argumenta que excloure’l de l’accés a la 
sanitat pot afectar no únicament la seva salut sinó la de tota la societat. També considera 
que el dret a la salut que recull la Constitució ha de prevaldre per damunt del possible 
benefici econòmic que suposi l’estalvi d’excloure el col·lectiu d’immigrants en situació 
irregular. 

Volem identificar en aquesta acció del Tribunal Constitucional un punt d’esperança en la 
resolució d’aquest conflicte, que creiem necessari traslladar al desenvolupament normatiu. 

El Comitè d’Ètica en Intervenció Social de l’OHSJD demana a les administracions implicades 
que tinguin presents aquestes reflexions, i tinguin en compte en les seves resolucions el dret 
a la salut per davant del benefici econòmic, promoguin les mesures de racionalització i 
estalvi necessàries per fer realment efectiu aquest dret a la salut, i siguin especialment 
sensibles amb aquelles persones i col·lectius que més pateixen les conseqüències d’aquesta 
greu crisi econòmica i social. 
 
   San Boi de Llobregat,                              2013-03-20 
 
Grmà. Pascual Piles Ferrando    Sra. Anna Maria Prats Malras 
Presidente CEIS      Coordinadora CEIS 
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El dimarts 9 d’abril de 2013, al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, el president 
Artur Mas ha lliurat la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya al cardenal Lluís 
Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona.  
 
El cardenal Martínez Sistach ha rebut la màxima distinció honorífica de la Generalitat per la 
seva trajectòria personal, per l’impuls que ha donat a la cultura i a la llengua catalanes i pel 
suport constant que com a representant de l’Església Catòlica dóna a les persones més 
desafavorides, a través d’entitats com Càritas Diocesana, especialment en aquests moments 
de dificultat econòmica. També ha estat guardonat per la seva contribució a la visita a 
Barcelona del Papa Benet XVI, el novembre de 2010, per la consagració de la basílica de la 
Sagrada Família, la qual va tenir repercussió mundial per al conjunt del país.  
 
La glossa del guardonat ha estat a càrrec del Dr. Francesc Torralba, catedràtic de la 
Universitat Ramon Llull, el qual ha posat en relleu les característiques personals i 
eclesiàstiques del cardenal Martínez Sistach. Entre altres coses ha dit: "La correlació entre 
mística i compromís, acció i contemplació, és un element clau per a comprendre la seva 
vida". “Ha defensat una laïcitat positiva, la independència entre l’Església i l’Estat, però la 
necessària correlació entre ambdues". “En plena sintonia amb el concili Vaticà II, ha defensat 
el paper actiu del laïcat cristià en la societat". "Destaquen el seu arrelament al país i la 
defensa de la seva llengua i cultura".  
 
Després de rebre la medalla, el cardenal Martínez Sistach ha agraït amb sentides paraules 
el guardó: “Rebo amb agraïment aquesta distinció que crec que no sols m’honora a mi, sinó 
que és també un reconeixement a tot el treball que fa l’Església a Catalunya,  per mitjà de 
les diòcesis, les ordes i 
congregacions religioses, els 
monestirs i les parròquies, els 
centres educatius i de lleure, 
les diverses institucions 
d’evangelització i d’apostolat, 
d’assistència social i de 
promoció humana i cristiana”. 
“En aquest acte, sentint-me 
solidari amb totes les nostres 
comunitats cristianes voldria 
dir que desitgem seguir 
essent profundament solidaris 
amb el poble català i volem 
continuar estant, des de la 
nostra identitat i des de l’àmbit 
de la nostra missió, al servei 
de Catalunya. I ho volem fer mirant les seves arrels cristianes, la seva cultura i  la seva 
identitat i cercant d’aprendre les seves lliçons, però també procurant respondre als reptes 
d’aquesta hora”. “En rebre aquest preuat guardó de la Generalitat de Catalunya, desitjo 
també expressar –i renovar davant de tots vostès-  aquest nostre compromís al servei del 
nostre poble. Un compromís que ha marcat la vida de l’Església a Catalunya i que ara està 
cridat a fer-se més intens. I sobretot, per dir-ho novament amb les paraules del Papa 

El cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona, 
guardonat amb la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya 
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Francesc, pronunciades el passat diumenge de Rams, “no us deixeu vèncer pel desànim. I, 
per favor, no us deixeu robar l’esperança!”. Moltes gràcies!”. 
 
Tot seguit, el president de la Generalitat ha lloat els mèrits del cardenal com a persona 
dedicada des de fa molts anys al servei de l’Església i del país i pels estrets lligams que ha 
mantingut entre Catalunya i el Vaticà, que han culminat amb la recordada visita del Sant 
Pare Benet XVI a Barcelona per dedicar la Basílica de la Sagrada Família, icona d’art i 
espiritualitat. El president ha agraït també al cardenal la participació en l’últim conclave i en 
l’elecció del Papa Francesc, que obre un nou temps d’esperança per l’Església i per la 
societat. 

 
L’acte ha estat copresidit per la presidenta del Parlament de Catalunya, Sra. Núria de 
Gispert, i hi ha assistit l’arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume Pujol, l’arquebisbe-bisbe 
d’Urgell i copríncep d’Andorra, Mons. Joan-Enric Vives, el bisbe de Terrassa, Mons. Josep 
Àngel Saiz, el bisbe de Girona, Mons. Francesc Pardo, el bisbe de Solsona, Mons. Xavier 
Novell, el bisbe de Vic, Mons. Romà Casanova, el bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. 
Sebastià Taltavull, els bisbes emèrits de Girona, Solsona i Ayaviri (Perú), Mons. Carles 
Soler, Mons. Jaume Traserra i Mons. Joan Godayol, el bisbe auxiliar emèrit de Barcelona, 
Mons. Pere Tena, l’administrador diocesà de Tortosa, Mn. Josep Lluís Arín i el vicari general 
de Sant Feliu de Llobregat, Mn. Jaume Berdoy. Hi ha assistit també el P. Abat de Montserrat, 
el P. Màxim Muñoz, president de l’URC, familiars del Sr. Cardenal, el president Jordi Pujol, 
diversos consellers del Govern de la Generalitat i un nombrós grup d’amics del Sr. Cardenal.  
 
 
 
 
  

CatalunyaReligio - Dc, 10/04/2013 - Jordi López Camps 

L'acte de lliurament de la medalla d'or al cardenal Lluis Martinez Sistach en el Palau de la 
Generalitat fou una cerimònia entranyable. Moltes persones volgueren acompanyar 
afectivament al cardenal en aquest moment tan notable. Per això hi ha havia una àmplia 
representació eclesial catalana, de la diòcesi de Barcelona, junt amb una important nombre 
de membres del govern a més de la presidenta del Parlament i pocs parlamentaris. Però 
també eren evidents i notables algunes absències. 

Absències d’or 

http://www.catalunyareligio.cat/users/jordi-lopez-camps
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Faltaven representants d'altres forces polítiques, llevat dels que formen part dels partits de 
govern. Excepte algun diputat no governamental, hi faltaven els líders i membres destacats 
de la majoria de forces polítiques catalanes. La seva absència en un acte que, a més de 
distingir a la persona del cardenal, honorava el servei de l'església catòlica a Catalunya, fou 
un fet destacable i, en certa manera, incomprensible. El lliurament de la medalla era un acte 
cívic, que no comportava cap adhesió a les creences del cardenal,  i  per això hauria d'haver 
interessat a les forces polítiques absents. Perquè, en un moments d’escassetat d’institucions 
que aporten significats, l’Església catòlica té encara una important funció social. Un altre 
estament absent fou el món de la cultura, llevat també d'alguna personalitat aïllada. Si bé és 
cert que aquest món és plural i heterogeni, més anticlerical que clerical, va estranyar-me que 
no assistissin alguns creadors que sempre s’han mostrat sensibles i respectuosos a les 
virtuts cristianes. Aquesta absència sorprèn especialment perquè el cardenal Lluís Martínez 
Sistach ha estat una persona 
amant del diàleg franc i obert amb 
el món de la cultura com a ho ha 
demostrat a través de la fundació 
Joan Maragall que sosté i nomena 
el seu president. 

També fou sorprenent l'absència 
de representants d'altres 
confessions. Per la composició 
dels assistents cal dir que fou un 
acte de catòlics. Aquesta situació 
resultava xocant amb el continuïtat 
interès del cardenal Lluís Martínez 
Sistach de propiciar l'ecumenisme i 
el diàleg interreligiós a través d’institucions apropiades, entre les quals destaca el Grup de 
Treball Estable de les Religions (GTER). Institució propiciada i cuidada pel cardenal de 
Barcelona. Va sorprendre'm no trobar les altres religions en un acte que tenia una  clara 
significació de reconeixement del paper social de les religions a través d’honorar a la religió 
catòlica. Per més que intento trobar alguna justificació a aquestes absències les raons que 
trobo són febles i incomprensibles. Pot ser, més enllà de les causes raonables que poden 
explicar aquests fets, tot pot atribuir-se a un cúmul de circumstàncies que tenen el seu 
origen  l'atzar. M'agradaria que aquesta fos la verdadera causa.  

 
 
 
 
Conviden tots els ciutadans de Catalunya, visquin on visquin, a signar-lo 'per un canvi 
de model polític, econòmic i social' 
 
VilaWeb 10 abril 2013 - La monja benedictina i metgessa Teresa Forcades i l'economista i 
president de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, promouen el 'Manifest per a la convocatòria d'un 
procés constituent a Catalunya', amb l'objectiu de preparar un 'canvi de model polític, 
econòmic i social'. Conviden tots els ciutadans de Catalunya, visquin on visquin, a signar-lo 
per fer pinya a favor d'aquesta nova iniciativa que vol esdevenir un moviment social cap a 
una candidatura unitària i popular a les pròximes eleccions al parlament. També poden 
signar el manifest 'com a simpatitzants' els qui no siguin ciutadans catalans. 
 

Teresa Forcades i Arcadi Oliveres promouen 
un manifest 'per un procés constituent a Catalunya' 



25 
 

Forcades i Oliveres han presentat la proposta de moviment al programa 'Singulars' de TV3, 
conduït per Jaume Barberà.  
 
El manifest demana que 'el poble català decideixi de forma democràtica i pacífica quin model 
d’estat i de país desitja'. També considera que l'actual model econòmic, institucional i 
d’ordenament polític ha fracassat. Defensa 'un model polític i social nou [...] sense repetir 
fórmules del passat'. Aquest procés constituent requerirà, diuen, l’autoorganització i la 
mobilització social continuada. Proposen una plataforma unitària 'que cristal·litzi el malestar 
social creixent en una majoria política organitzada a favor d’un canvi de model'. 
 
Es tracta d’iniciar un procés des de baix, creant espais de trobada entre el màxim nombre de 
col·lectius i persones a barris i pobles, per tal de bastir una nova eina plural i diversa i 
articular una candidatura com més àmplia millor per a les properes eleccions al Parlament de 
Catalunya amb l’objectiu de defensar la convocatòria d’una assemblea constituent per definir 
quin nou model d’estat i 
d’ordenació sòcio-
econòmica volem.' 
 
'El nostre objectiu no és 
crear un nou partit polític. 
Cap de les dues 
persones que presentem 
aquest manifest no 
pensem concórrer a les 
eleccions, sinó que volem 
contribuir a impulsar un 
procés des de baix que 
culmini en la creació 
d’una candidatura unitària 
que tingui com a objectiu 
la convocatòria de l’assemblea constituent que necessitem per fer una Constitució nova per 
a la República catalana, de manera que no sigui possible en el futur que els interessos d’uns 
pocs passin per davant de les necessitats de la majoria.' 
 
Text íntegre del manifest de Forcades i Oliveres 
 
'Els sotasignats fem una crida a la ciutadania de Catalunya a adherir-se a aquest manifest 
que té per objectiu la convocatòria d’un procés constituent a Catalunya que permeti que el 
poble català decideixi de forma democràtica i pacífica quin model d’estat i de país desitja. 
 
Les mobilitzacions dels darrers dos anys han mostrat un potencial de lluita social creixent i 
un ampli rebuig a les polítiques que pretenen resoldre la crisi premiant amb diners, 
reconeixement i privilegis els seus responsables directes i endeutant per tota la vida la 
majoria de la població.  
 
L’actual model econòmic, institucional i d’ordenament polític ha fracassat. 
 
És urgent que creem entre totes un model polític i social nou i cal fer-ho sense repetir 
fórmules del passat, conscients que el procés no serà fàcil ni curt. Requerirà 
l’autoorganització i la mobilització social continuada. Només amb una ciutadania activa, 
participativa i al carrer serà possible garantir un procés de canvi social profund. 
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Per a aconseguir-ho, cal impulsar un procés de reflexió i confluència ampli, plural i 
participatiu capaç de reconèixer en la seva competència i diversitat els múltiples col·lectius 
que ja fa temps que treballen pel canvi democràtic i pacífic, i capaç de fer-los lloc en una 
plataforma unitària que cristal·litzi el malestar social creixent en una majoria política 
organitzada a favor d’un canvi de model. 
 
Es tracta d’iniciar un procés des de baix, creant espais de trobada entre el màxim nombre de 
col·lectius i persones a barris i pobles, per tal de bastir una nova eina plural i diversa i 
articular una candidatura al més àmplia possible per a les properes eleccions al Parlament 
de Catalunya amb l’objectiu de defensar la convocatòria d’una Assemblea Constituent per 
definir quin nou model d’estat i d’ordenació sòcio-econòmica volem. 

 
El nostre objectiu no és crear un nou partit polític. Cap de les dues persones que presentem 
aquest manifest no pensem concórrer a les eleccions, sinó que volem contribuir a impulsar 
un procés des de baix que culmini en la creació d’una candidatura unitària que tingui com a 
objectiu la convocatòria de l’assemblea constituent que necessitem per fer una Constitució 
nova per a la República Catalana, de manera que no sigui possible en el futur que els 
interessos d’uns pocs passin per davant de les necessitats de la majoria. 
 
Un projecte de canvi social i de ruptura amb l’actual ordre haurà de defensar un seguit de 
mesures bàsiques i d’urgència. Definir-les és una feina col·lectiva a realitzar per part de totes 
les organitzacions i persones que participin en aquest procés. Una primera llista provisional, 
orientativa i no exhaustiva de punts a considerar és la següent: 
 
–Expropiació de la banca privada, defensa d’una banca pública i ètica, fre a l’especulació 
financera, fiscalitat justa, auditoria del deute i impagament del deute il·legítim. 
–Salaris i pensions dignes, no als acomiadaments, reducció de la jornada laboral i 
repartiment de tots els treballs, inclòs el treball domèstic i de cura no-remunerat. 
–Democràcia participativa, reforma electoral, control dels càrrecs electes, eliminació dels 
privilegis dels polítics i lluita decidida contra la corrupció. 
–Habitatge digne per a tothom, moratòria dels desnonaments i dació en pagament 
retroactiva. 
–No a les privatitzacions, reversió de totes les retallades i potenciació del sector públic sota 
control social. 
–Dret al propi cos i no a la violència de gènere. 
–Reconversió ecològica de l’economia, expropiació i socialització de les empreses 
energètiques i sobirania alimentaria. 



27 
 

–Drets de ciutadania per a tothom, no a la xenofòbia i derogació de la legislació 
d’estrangeria. 
–Mitjans de comunicació públics sota control democràtic, programari i xarxa lliure i 
desmercantilització de la cultura. 
–Solidaritat internacional, no a la guerra, i per una Catalunya sense exèrcit i fora de l’OTAN. 
 
Ens trobem en una cruïlla històrica en què és necessari fer un pas endavant i aplegar forces. 
Fem una crida a la ciutadania de Catalunya a signar aquest Manifest i a ajudar a construir 
entre totes i tots aquesta iniciativa de canvi a favor d’un model social, econòmic i polític 
igualitari i participatiu que es nega a separar la Llibertat de la Justícia i de la Solidaritat. 
 

Arcadi Oliveres i Teresa Forcades 
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13 ds. 

Bisbat de Terrassa (Delegació de Vida Consagrada): recés a càrrec de Mn. 
Santiago Collell, a les Franciscanes Missioneres de la Immaculada 
Concepció de la Garriga 
Simposi Claret 

15 dl. 1a Jornada de Comunicació URC · Sala Pere Casaldàliga (Claret) 

20 ds. URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

22 dl. Jornada sacerdotal de totes les diòcesis catalanes a Poblet. 

24 dc. URC: sessió de reflexió i estudi sobre espiritualitat i missió compartides 

27 ds. CONFER: reunió de regionals i diocesanes a Madrid 

 
 

Agenda 

 

Servei de documentació: «Vides amb Déu al fons» 

Quatre germans maristes parlen de la seva vida 
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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 
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