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Barcelona, 18 d’abril de 2013                                                                        ANY VI. núm.      

Sant Jordi. Un llibre i una rosa 

Una primavera d’activitats i projectes 

I Jornada de Comunicació 
Una reflexió estimulant de 
Joan Francesc Cànovas, un 
recull d’experiències i un 
desafiament per a les 
nostres institucions 
religioses 

 

Sessió de reflexió i estudi: «Compartir l’espiritualitat i la missió 
amb els laics» 

I Fòrum Marista a L’Hermitage  
Formació permanent amb César Valero Bajo, OP 
Trobada interdiocesana Urgell-Solsona per a la vida 

consagrada 
I Jornada de Comunicació de l’URC 
El retorn dels fariseus ● Rentar els peus 

 

Sant Jordi, patró de Catalunya 

Un llibre i una rosa  

 

 



2 
 

 

 

 

 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. 

 

 
Un any més, i aquest en l’Any de la Fe, en la capvuitada de la Pasqua, en el dia 6 d’abril, a 
Verdú, bressol de sant Pere Claver, patró del bisbat de Solsona, en el 125è. aniversari de la 
seva canonització, els religiosos i religioses de les diòcesis d’Urgell i Solsona, sumant un 
total de 60 persones, han celebrat conjuntament la Pasqua.  

L’acolliment s’ha fet a la sala parroquial a partir de dos quarts d’onze del matí amb un senzill 
esmorzar. Tot seguit, Laudes a l’església parroquial presidides pel bisbe Xavier de Solsona.  

Mn. Ramon Roca, Rector de la parròquia de Santa Maria, ha donat la benvinguda en nom de 
la parròquia, comentant la història del temple i del poble. Mostrant com a tresors de la 
parròquia la partida de baptisme de sant Pere Claver, la Mare de Déu i la Creu.   

Un cop feta la visita, el grup s’ha traslladat a la casa natal del sant, avui Santuari, on el P. 
Portabella, jesuïta, ha projectat un vídeo amb la història i el carisma de sant Pere Claver, 
«esclau entre els esclaus negres». Projecció complementada amb la visita al Museu així 
com l’habitació on va néixer el sant i la veneració de la relíquia, una de les seves costelles.  

Sessió de reflexió i estudi 
 

Trobada interdiocesana Urgell-Solsona per a la vida consagrada 
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En el mig de la trobada, celebració de l’Eucaristia demanant de viure el propi carisma amb 
tanta santedat com sant Pere Claver en la complementarietat de la diversitat de carismes en 
l’Església.  

Després del dinar, al restaurant de la plaça, s’ha fet una activitat més lúdica: visita a un 
ceramista, doncs la Vila de Verdú també es coneguda per la seva ceràmica. Qui ha modelat 
diferents peces talment com el Creador modela i treballa en cada un dels seus fills.   

Per cloure la trobada, s’ha tornat al Santuari de sant Pere Claver, on s’han resat les Vespres.  

En l’agraïment d’haver compartit la jornada, hora dels adéus i cap a casa esperant retrobar-
nos de nou l’any vinent.  

Tot sigui en bé de les nostres diòcesis!  

 

 

 
Madrid, 15 de abril de 2013 (IVICON).- El 
27 de abril de 1864 nació en Toro la 
Congregación de Hermanas del Amor de 
Dios, llamadas a ser en el mundo 
manifestación permanente del amor de Dios 
a cada persona. Fundadas por el Venerable 
P. Jerónimo Usera, tienen la misión de 
evangelizar y amar a través de la educación. 
Para conmemorar esta importante 

efeméride, la Congregación ha preparado un calendario de celebraciones que comenzarán 
el próximo día 27 de abril de 2013 con la celebración de apertura. 
El 27 de abril de 2014 será la Celebración Oficial en Toro, y el 16 de octubre del mismo año, 
la celebración de clausura en el día que se conmemora el 150 aniversario de la 
consagración religiosa de las primeras Hermanas del Amor de Dios. 

 

Las Religiosas del Amor de Dios celebran su 150 aniversario 
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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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Al mes de setembre es va organitzar, per primer cop, un fòrum a escala provincial amb el 
lema: Vida marista en comunió. Una presència profètica avui. 

El fòrum s’ha presentat com una oportunitat per participar i aportar la pròpia experiència, per 
somiar conjuntament el futur a partir de temes nuclears de la vida marista. 

Del mes de setembre al mes de febrer, moltes persones, comunitats, grups i equips han 
reflexionat i han compartit, fent les seves aportacions. 

Han arribat un total de 109 aportacions i hi han participat més de 1.600 persones dels països 
que formen la província de L’Hermitage: França, Catalunya, Grècia, Hongria, Algèria i 
Suïssa. Un fulletó recull en 46 pàgines aquestes aportacions. El web ha estat bàsic per 
recollir-les i per gestionar el procés. 

L’actualitat del fòrum s’ha anat seguint a través de la pàgina web i nombrosos missatges hi 
han encoratjat a la participació i han remarcat l’oportunitat que aquesta experiència significa. 

De l’11 al 13 d’abril ha tingut lloc a Notre Dame de l’Hermitage, casa mare dels maristes, en 
la zona de Lyon (França), amb la participació d’un centenar de persones: homes i dones, 
germans i laics, joves i grans, procedents dels sis països esmentats. 

S’han redactat cinc butlletins i més d’un centenar de piulades del Twitter han permès seguir 
moment a moment l’esdeveniment del Fòrum.  

Butlletí 1: S’OBRE A L’HERMITAGE EL FÒRUM SOBRE LA VIDA MARISTA EN COMUNIÓ 
Butlletí 2: CONVICCIONS I RECOMANACIONS A LA VORA DEL GIER 
Butlletí 3: UN FÒRUM EN ACTITUD D’ESCOLTA 
Butlletí 4: EN RECERCA D’UN FUTUR COMPARTIT 
Butlletí 5: FÒRUM MARISTA: VERS UNA NOVA AURORA 

 
Si algú està interessat en el Fòrum, pot informar-se a http://www.maristes.com/forum/ 

Tot seguit, seleccionem la intervenció d’Ana Sarrate en clau d’experiència personal. 

I Fòrum Marista Germans i Laics de la Província de L’Hermitage 
Vida marista en comunió. Una presència profètica avui 

 
 

http://www.maristes.com/forum/
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El Hermitage, 12 abril 2013 
 
MI CAMINO PERSONAL 
Entrar a estudiar en el colegio marista con 14 
años, fue el comienzo de mi historia marista. 
Las distintas invitaciones e implicaciones 
personales me fueron llevando adonde estoy 
hoy: monitora de grupos de crecimiento 
cristiano, profesora en el colegio, participante 
en la comisión de Pastoral Social y, por tanto, 
de vivir experiencias de campo de solidaridad, 
implicación en la formación de profesores, en 
la pastoral del colegio y ahora en la comisión 
provincial del laicado y en el Secretariado de laicos en el ámbito del Instituto. 
Siento que Dios nos va llevando a una mayor plenitud… Poco a poco fui percibiendo que 
pasaba de un estilo marista de «hacer» las cosas a una forma de «ser» que me hacía feliz y 
que me ayudaba a ser mejor persona y mejor cristiana. Ser marista es para mí una opción 
personal, es algo que impregna todo y que me integra con todos, siendo consciente de la 
peculiaridad que puedo aportar en el mundo. Y esto lo puedo vivir con otros maristas… ¡qué 
suerte! Hermanos y laicos que me acompañan en el camino de vida.  
Me fui enamorando poco a poco del carisma de Marcelino Champagnat a través de los 
cursos de formación, talleres de oración, retiros… però, sobre todo, por el testimonio de vida 
de algunos hermanos que vivían y viven con alegría su vocación y transmiten su fe y 
entusiasmo en pequeños detalles que me encantan. Mi forma de seguir a Jesús quiero que 
sea así: en la sencillez, acogida y espíritu de familia, trabajo bien hecho y al servicio de 
todos, al estilo de María… 
Pertenezco a una fraternidad del Movimiento Champagnat: somos una pequeña familia de 
14 adultos y 13 niños. Los más veteranos ya hemos cumplido 26 años juntos… ¡todo un reto 
y un regalo! El testimonio de vida de mis hermanos y hermanas de comunidad me sostiene, 
me ayuda a seguir confiando aún en la dificultad, a seguir luchando por lo que creo, a 
descubrir el Amor…  
 
CLAVES EN LA COMUNIÓN CON LOS HERMANOS 

Destaco tres claves que han supuesto 
una riqueza en mi relación con los 
hermanos:  
 
Sentido del ser hermano como 
compañero de camino 
Lo que más me impactó en un primer 
momento fue encontrarme con 
hermanos que me acogieron con calidez, 
cercanía y sencillez. Algunos formaron 
parte de nuestra vida porque pasaban 
tiempo con nosotros. Ahora puedo decir 
que tengo hermanos que han sido y son 
maravillosos compañeros de camino. 

Ana Sarrate 
La meva vocació laïcal en comunió 
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Hermanos que son grandes amigos. No han tenido miedo de «perder» su identidad por estar 
con nosotros los laicos, sino más bien lo contrario, les oigo decir que la relación con nosotros 
les ha confirmado en su vocación. Y ellos confirman la nuestra. Todos pasamos por 
momentos de crisis sea cual sea nuestra vocación y el ayudarnos en esos momentos es 
clave para seguir. 
 
La confianza como fuente de crecimiento y pertenencia 
Cuando yo tenía 18 años un hermano me propuso animar un grupo de crecimiento cristiano 
con chicas de 14 años. La ignorancia es atrevida y dije que sí… pero el hecho de que 
confiaran en mí me hizo crecer. Cada vez me fui implicando más hasta sentir que formaba 
parte de esta familia. Mucho de lo que soy viene de esa confianza. Así mismo la posibilidad 
de tener experiencias con otras congregaciones me 
ayudó a confirmar que éste era mi sitio, la familia a la 
que se me había regalado pertenecer. Y aunque a veces 
veo sombras en ella, es mayor el agradecimiento y la 
ilusión por aportar lo que soy y tengo para que en la 
familia tengamos más luces que sombras.  
 
Hombres movidos por el Espíritu 
El mayor tesoro que tenemos para compartir es la 
experiencia de Dios que se nos da. He encontrado 
personas que son profundamente humanas porque son 
profundamente espirituales. Saben vivir en Dios. Tengo 
en mi memoria nombres de hermanos proféticos que me 
ayudaron en esta aventura de creer y experimentar a 
Dios, y me han motivado en mi búsqueda personal.  
Los hermanos por su propia vocación de religiosos, 
pueden ser signos de que Dios es capaz de llenar toda 
una vida. Y hoy necesitamos más que nunca tener 
signos y tener testigos de ese Amor, más que profesores 
de doctrina o de teología. 
A su vez creo que los laicos acercamos a los religiosos 
lo cotidiano de una vida laical y de una espiritualidad muy inserta en el mundo: nuestros 
estilos domésticos y nuestra implicación en la sociedad desde nuestra experiencia 
profesional, política… 
Esta aventura de vivir en el Espíritu se hace más fácil si contamos con otros, si tenemos un 
espacio donde compartirla. En mi experiencia he apreciado cuánto nos une compartir 
nuestros relatos de Dios. Ojalá lo hagamos con frecuencia.  
 

DESAFÍOS EN LA COMUNIÓN 
Según mi experiencia y lo que veo en el 
Instituto veo estos desafíos: 
 
1- Promover el desarrollo de la 
vocación laical, lo que supone procesos 
de formación y discernimiento de esta 
vocación marista, para crecer en una 
mayor autonomía o «mayoría de edad», 
condición para que se dé una verdadera 
comunión. Juntamente con ello, avanzar 
en la formación conjunta que posibilita 
espacios para compartir lo que nos hace 
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vivir y de esta forma conocernos mejor, apreciar nuestras diferencias como 
complementariedad, perdonar nuestras limitaciones y ser más conscientes de que el futuro 
lo tenemos que construir juntos. 

 
2- El proceso de conversión institucional y personal que nos implica a hermanos y 
laicos. A medida que vamos caminando juntos, surgirán nuevas formas de relación, cada 
vez más profundas, que exigirán nuevas estructuras que acojan e impulsen la vitalidad. 
Abrirnos mutuamente las puertas de nuestras casas y comunidades es el primer paso. 
Después supone la corresponsabilidad de hacer crecer a la familia animando una pastoral 
vocacional marista conjunta y específica.   
Todo esto que hemos recordado supone tomar decisiones que me implican vitalmente. 
Supone un cambio personal. Tenemos que aprender a leer en la vida y seguir reflexionando 
desde lo que va surgiendo en ella: ¡Cuántas reflexiones hacemos los laicos y qué poco 
queda por escrito! Debemos tomar conciencia de la novedad de vivir el carisma marista 
desde nuestra opción laical, algo que todavía está por desarrollar, y plasmarlo de forma 
escrita. También, discernir qué opciones se nos puede estar pidiendo a hermanos y laicos 
para hacer realidad esa comunión: comunidades de religiosos y laicos, aportaciones 
económicas, ministerios laicales, compromisos misioneros, bienes en común…  
 
3- Cuidar la comunión entre ambos para LA VITALIDAD DEL CARISMA. Éste es el 
objetivo fundamental de la 
comunión. La vitalidad de un 
carisma se manifiesta cuando 
se recibe, se recrea a la luz de 
los signos de los tiempos y se 
transmite a otros. Junto con los 
hermanos, somos responsables 
de impulsar y extender este don 
de Dios caminando hacia el 
futuro.  Y esto me hace 
preguntarme: ¿qué puedo hacer 
yo? ¿Qué podemos hacer los 
laicos y laicas aquí y ahora para 
dar más vida a nuestro mundo? 
 
CONCLUSIÓN 
Puedo decir que me siento parte de esta familia marista y que intento poner mi granito de 
arena para hacerla crecer. Siento que el Espíritu nos está empujando en este camino común 
a hermanos y laicos, que no tenemos el camino trazado, pero que está ahí empujando a 
construir una Iglesia más atractiva, más profética, más humana, más mariana…  
Por eso sueño: 

Sueño con unas obras maristas donde la persona siempre esté por encima 
de todo lo demás. Donde la misión compartida sea tan real que se proyecte, 
se trabaje y se decida en común, en corresponsabilidad. 
Sueño con que seamos cada día más valientes y arriesgados en la opción 
por los más desfavorecidos. 
Sueño con una familia de laicos y hermanos donde nos demos apoyo y nos 
responsabilicemos, unos junto a otros, en el servicio mutuo. Una familia 
donde Jesús sea, de verdad, el centro de nuestra vida.  

Ana Sarrate 
Membre del Secretariat de Laics de l’Institut Marista 
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Sempre han estat actius, però en els darrers temps es bellugaven amb discreció. Preferien 
influir des de l’ombra i, si cal, des de la delació. Ara les coses han canviat i se senten cridats 
a convertir-se novament a la vista de tothom en guardians de les essències. El control és el 
seu afany i el culte, l’exclusiva. Les primeres veus s’han deixat sentir. L’estupor que els han 
produït determinats gestos del Papa s’ha convertit en judici i desaprovació. La seva reacció 
actualitza nombroses pàgines de l’evangeli on es destaca l’enfrontament dels fariseus contra 
Jesús. Unes rúbriques litúrgiques i una benedicció han estat suficients per desencadenar la 
caça. Unes rúbriques que reserven el lavatori dels peus en exclusiva per als homes. El 

Papa, en la cerimònia del Dijous Sant, celebrada a l’Institut Penal de Menors Casal del 
Marmo a la Zona Monte Mario de Roma, va rentar els peus a dotze interns de diferents 
nacionalitats i religions, entre els quals hi havia dues dones, una catòlica i una altra 
musulmana. Massa per als fariseus, que rebutgen aquest gest amb ganyota d’escàndol. 
Sempre defensen —i no sempre practiquen— la primacia de la llei, sense adonar-se que el 
papa Francesc no menysprea la llei, sinó que la jerarquitza. L’amor, l’anunci del perdó, la 
proximitat pastoral de fer arribar les carícies de Jesús a persones que es troben a les 
fronteres del sistema, són més importants que les rúbriques litúrgiques, que mereixen 
respecte, però potser algunes d’elles també revisió. Un fariseu va convidar Jesús a menjar a 
casa seva. Una dona ungeix els peus de Jesús amb perfums i llàgrimes. L’amfitrió pensa: 
«Si aquest fos profeta, sabria qui és aquesta dona que el toca i quina mena de vida porta: és 
una pecadora!» (Lc 7,39). En un altre moment, Jesús afirmarà: «No he vingut a cridar els 
justos, sinó els pecadors» (Mt 9,11). Els fariseus veuen el món al revés que Jesús, que posa 
les coses al seu lloc: «El dissabte ha estat fet per a l’home, i no l’home per al dissabte.» Això 
acaba de començar. 

Els gestos del Papa han estat interpretats majoritàriament com una alenada d’aire fresc, 
sempre en la línia de Jesús de Natzaret. No obstant això, els fariseus, els observen d’una 
altra manera: «Els fariseus van planejar la manera de sorprendre Jesús en alguna paraula 
comprometedora» (Mt 22,15). El fariseisme està vigent. Escruta tots els gestos del Papa per 
desprestigiar-lo, sempre que se separi, encara que sigui el més mínim del que ells entenen 
per just. Com els seus avantpassats, els fariseus d’avui s’adonen que «el món sencer el 
segueix» (Jn 12,19). A les diòcesis, a les parròquies, també existeixen. Pressionen sempre 

El retorn dels fariseus 
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que poden. En nom de la llei defensen l’evangeli quan obliden que la llei màxima de 
l’evangeli és l’amor. 

 
Lluís Serra Llansana 

 

 

Esta Semana Santa pasada hay un gesto que ha salido en todos los medios de 
comunicación social. Ha sido el gesto del papa Francisco lavando los pies a doce jóvenes de 
la Prisión para Menores de Casal del Marmo en Roma. Un gesto que ha llamado 
positivamente la atención. 

Este gesto, como escribía el P. Provincial Fr. Florencio Roselló en la carta a los religiosos 
con motivo de la Pascua, es un gesto que muchos capellanes de prisiones hemos realizado 
este Jueves Santo pasado, lavando los pies a los presos y presas de los centros 
penitenciarios que atendemos como capellanes. Y que al lavar los pies hacemos nuestras 
las palabras que el papa Francisco pronunció en la homilía: «Pero es un deber que me surge 
del corazón: me gusta. Me gusta esto y me 
gusta hacerlo porque el Señor me lo ha 
enseñado así. Y pensemos que este signo 
es una caricia de Jesús, una caricia que da 
Jesús, porque Jesús vino precisamente 
para esto: para servir, para ayudarnos».  

El gesto del lavatorio de los pies que se 
hace en la eucaristía del Jueves Santo nos 
hace fijar nuestra mirada en Jesús, que, al 
concluir de lavar los pies a los discípulos, 
les dijo: “Si yo, el Señor y Maestro, os he 
lavado los pies, también vosotros os 
habéis de lavar, los unos a los otros. Os he 
dado ejemplo para que como yo he hecho 
hagáis también vosotros” (Jn 13, 14-15). 
Jesús ha venido para servir, para ayudarnos, para amarnos. 

El lavar los pies nos conduce al compromiso del mandato nuevo del amor: «Un mandato 
nuevo os doy: que os améis los unos a los otros; así como yo os he amado, amaos los unos 
a los otros» (Jn 13,  24). 

Esta es la tarea que hacemos desde nuestra Fundación Obra Mercedaria: dar amor, dar 
esperanza, abrir puertas a las personas que están en prisión o a los que están en libertad 
definitiva y se encuentran solos aquí, entre nosotros. También Obra Mercedaria tiene 
proyectos en países del Tercer Mundo, donde estamos religiosos mercedarios; proyectos en 
la línea de prevención de la marginación, con las personas que están en la cárcel, y en 
proyectos de inserción, cuando salen en libertad. Son diferentes formas de lavar los pies, de 
que las personas que atendemos en La Merced y desde la Merced sientan que el mandato 
de Jesús se vive, y que hay unas manos amigas, manos de merced que les están ayudando 
a construir un futuro mejor, un futuro que les ayude a vivir con dignidad, que les ayude a 
dejar el mundo de la delincuencia y la marginación. 
  

P. Jesús Roy 
Director de la Fundación Obra Mercedaria  

 

Lavar los pies 
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Mig centenar de superiores i superiors majors, 
caps de comunicació, responsables de 
pastoral, responsables d’entitats o projectes,... 
i periodistes han participat en la I Jornada de 
Comunicació que ha tractat sobre Com 
podem comunicar els valors de les nostres 
congregacions en la societat globalitzada 
actual?, que ha tingut lloc el 15 d’abril de 
2013, dilluns, a la Sala Pere Casaldàliga de la 
Llibreria Claret de Barcelona. 

Conscients de la importància que té la 
comunicació en les nostres congregacions, 
entesa com una eina fonamental i 
indispensable per la difussió de l’Evangeli i per 
fer conèixer el nostre carisma, hem celebrat la 
I Jornada de Comunicació de l’URC. L’objectiu 

ha estat reflexionar i compartir sobre la comunicació dels nostres valors en la societat 
globalitzada actual. 

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 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  

El P. Màxim Muñoz, president de 
l’URC, ha obert la jornada tot 
remarcant la importancia de la 
comunicació en les congregacions 
religioses. 

Tot seguit, la ponencia a càrrec de 
Joan Francesc Cànovas, 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. 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).  

I Jornada de Comunicació de l’URC 
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Ha desenvolupat el tema Com podem 
comunicar els valors en la societat 
globalitzada en quatre punts. Les dues 
hores i mitja de la seva exposició han 
resultat breus per l’interès que ha suscitat i 
la forma de realitzar l’exposició. Algunes 
idees, en síntesi: 

1. La nostra societat 

Sóc el que sóc o el que Internet diu 
que sóc? La web és la nostra cara i 
Twitter la nostra boca? No estic a 
Google, per tant, no existeixo? Si algú 
parla malament de mi, ja sóc dolent? 
Què és el que es veu de mi? No estic a les xarxes socials. Què passa? 
El món va més enllà de Facebook? Les xarxes socials són un invent d’avui? Es pot 
acabar diluint la realitat? Tot es torna vell massa ràpid? Un món més confús o més 
complex? No hi ha massa soroll? Tot va massa ràpid? Massa pendents dels nostres 
veïns? Una societat més individualista o més personalitzada? Més racionalitat i més 
espiritualitat? Som bipolars? Existeix una nova intel·ligència? La lectura ha deixat de ser 
la nostra amiga? Més vells, però més savis? Més estupidesa? El poder és la multitud? 
Estem més sols que mai? Tot s’entén mitjançant la tecnologia? Noves relacions? Noves 
relacions? La xarxa ens controla? Hi ha vida fora de la xarxa? El mòbil és el nostre 
segon cervell? Si és a la xarxa, és de tots? El poder és la informació o ho és ser a la 
xarxa? 

 
2. Principis bàsics de la comunicació 

Cal tenir present d’entrada 
1. El silenci pot ser un actiu en comunicació. 
2. El soroll distorsiona. 
3. Si no surts a la televisió, no existeixes. La imatge és molt important. 
4. Els mitjans de comunicació creen bombolles condicionants.               
5. La realitat no existeix, tot és percepció. 
6. La diferència ens posiciona. 
7. L’impacte ens atrau. 
8. L’experiència per sobre del producte. 
9. Comunicar amb intel·ligència emocional. 

 
Com m’adapto? Quines barreres hi ha? 

1. No et deixis informació 
2. Explica el més important en el 
primer minut 
3. Transmet implicació 
4. No deprimeixis 
5. Millor convenciment que 
prepotència 
6. Mira als ulls 
7. Preparar-se 
8. Surt del laberint 
9. No tractem tothom igual 
10. Humilitat! 
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3. Rol de mitjans 

L’art de la conversió? Què és el 
que hem de fer davant els 
mitjans de comunicació? 
Convertir el que és negatiu en 
positiu, convertir ignorància en 
coneixement, convertir prejudici 
en acceptació i convertir 
hostilitat en simpatia 

Què busca un periodista? 
Primer la NOTÍCIA... Després 
la INFORMACIÓ 

Les notícies sempre són de...: 
temes interessants, inusuals, 
estranys…, extrems, persones i 
grups, controvèrsia, actualitat… 

Incompatibilitat amb els mitjans: Una «BONA NOTÍCIA» per a un periodista 
possiblement és una «MALA NOTÍCIA» per a nosaltres 

La notícia és... «... Allò que algú, en algun lloc, no vol-prefereix no explicar. La resta 
és pura publicitat» i «... Una història escrita amb pressa i sense massa coneixement 
del tema» 

I ncompatibilitat amb els mitjans: En els mitjans de comunicació TOT ÉS BLANC O 
NEGRE. NO HI HA GRISOS 

També són empreses? Entretenen 
informant, serveixen a un públic i 
intenten fidelitzar-lo, competeixen per 
l’audiència / captar publicitat, 
guanyen diners (o com a mínim ho 
intenten) i utilitzen el poder que tots 
els concedim 

Com afrontar un periodista? 

Conclusió: La premsa pot ser el millor 
aliat o el pitjor enemic, també depèn 
de tu. 

 
4. Decàleg de posicionament 

1. Preparar-se, no improvisar. Conèixer els mitjans. Conèixer l’audiència 
2. Tenir clar el que has vingut a explicar. Resumir. Tu al teu llibre 
3. Utilitza el llenguatge de la teva audiència. Fàcil i clar 
4. Il·lustra els missatges. Que la teva audiència els vegi 
5. Supera el conflicte 
6. En la comunicació combina raó i emoció. Empatia. Proximitat 
7. No vulguis comunicar massa coses. Repeteix 
8. Les tècniques de la teva audiència són la clau per comunicar 
9. No t’obsessionis amb les preguntes. El més important són les respostes 
10. Persevera. No et deixis vèncer 
i... 11. Somriu! 
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Comunicació d’experiències 

   
Lluís Guilera, responsable 
de Comunicació de l’Orde 
Hospitalari de Sant Joand e 
Déu, exposa el premi a la 
millor iniciativa d’Hospitalitat 

Oriol Bota, director de l’Obra 
Social Sant Joan de Déu, 
parla de «365 batecs en el 
context d’Escola Amiga». 

El P. Ignasi Fossas, prior de 
Montserrat, exposa laudes i 
vespres per ràdio i TV. Hi 
col·labora Òscar Bardají. 

   
La Gna. Carmen Cid, Institut 
de Religioses de Sant Josep 
de Girona, parla d’una 
exposició itinerant amb motiu 
dels 200 anys de la 
fundadora. 

Joan Codina, director de 
Comunicació de l’Institut de 
Religioses de Sant Josep de 
Girona, parla de la intranet 
de l’Institut 

Marta Rodríguez, cap de 
comunicació dels Missioners 
Claretians de Catalunya, 
parla del butlletí intern 
Notícies Claret. 

 
 

Muere la última hermana de un singular fenómeno religioso y social femenino surgido 
en la Edad Media 
 
Los trece beguinajes de Holanda y Bélgica son patrimonio de la humanidad | Para 
miles de mujeres retirarse a estas comunidades supuso una insólita libertad 

 
Beatriz Navarro | La Vanguardia |16/04/2013  
 
La hermana Marcella Pattijin, en una imagen tomada en 2006, falleció el domingo 
en Bélgica a los 92 años. Con ella acaba un movimiento religioso de 800 años  

 
La alegre ciega del beaterio 
«Es una triste historia la que les voy a contar», avisó al fotógrafo Fernando Moleres y a esta 
periodista la hermana Marcella Pattyn cuando visitó su antiguo beguinaje en Kortrijk para 
colaborar, en el 2006, en un reportaje del Magazine de La Vanguardia. 
Nacida en Congo belga en 1920, su gran pena era su ceguera. Estudió en la escuela de 
ciegos de Bruselas y a los 20 años trató de ingresar en un convento, pero ninguno la 
aceptaba. Las beguinas de Sint Amandsberg, a las afueras de Gante, una comunidad de 
unas 260 mujeres, sí. Tenía 20 años. Marcella trabajó atendiendo a enfermos. «He tenido 

Las beguinas apagan la luz 
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que esforzarme mucho, pero entonces tenía bien las piernas... En Gante, alegraba a los 
enfermos con mi acordeón y mi mandolina», contaba. Se rezaba mucho, aunque tenían 
tiempo libre para sus labores. 

 
Luego se mudó al beguinaje de Kortrijk, con otras ocho mujeres. Las sobrevivió a todas. En 
el 2005 su mala salud hizo imposible seguir en el beaterio y se mudó a una residencia. El 
fresco de aquella mañana de primavera no le 
convenía mucho, pero era por «una buena causa», 
decía: recordar la historia de las beguinas. 

Ha muerto, mientras dormía, la última beguina del 
mundo. La hermana Marcella Pattyn, fallecida en 
Kortrijk (Bélgica) este domingo a los 92 años, era la 
última representante de un movimiento religioso 
desconocido y singular surgido en la Edad Media y 
que durante siglos dio insólitos espacios de libertad 
a la mujer en tiempos en que no tenía más opción 
que entregar su vida al hombre o a Dios. 

Miles de mujeres de los antiguos Países Bajos 
encontraron una vía intermedia: retirarse a vivir en 
comunidad con otras mujeres en los llamados 
beguinajes (beaterios), unas miniciudades en las 
que los hombres estaban vetados. 

Se dedicaban a la caridad, el estudio y, sobre todo, 
la oración, como no podía ser de otra manera en 
las sociedades teocráticas de la época, pero no 
pertenecían a ninguna orden religiosa y gozaban de una libertad de acción inimaginable en 
los conventos. 

Vivían en casitas individuales que alquilaban a la comunidad, a veces tomando como criada 
a otra beguina de origen más humilde. Aunque no cabe calificarlas de feministas, un 
concepto ajeno a la época, prescindir de la protección del hombre era todo un atrevimiento. 

En una primera fase, vivían en casas de familiares, dedicadas a la caridad. Su labor social 
despertó la admiración de la nobleza, que al principio del siglo XIII comenzó a financiar la 
construcción de los beguinajes a las afueras de las ciudades. 

Con los conventos de la época abarrotados y el excedente de mujeres propio de los tiempos 
de las cruzadas, algunas eligieron llevar una vida religiosa sin renunciar del todo a la seglar 
(podían entrar y salir con libertad, pidiendo permiso). 

El fenómeno surgió en las actuales Bélgica y Holanda, y pronto se extendió al norte de 
Francia y el oeste de Alemania. Llegó a haber más de cien beguinajes. En estos centros de 
espiritualidad surgieron algunas destacadas escritoras místicas medievales, como Beatrijs 
de Nazareth, Mechtild de Magdeburgo o Hadewijch de Amberes. 

Sus actividades suscitaron recelos fuera de sus muros. «El riesgo de que dieran su propia 
interpretación a las escrituras llevó a la Iglesia a describirlas como brujas e infieles. Por eso 
el papa Clemente V amenazó con excomunión a quienes las protegieran», explicaba en el 
2006 al Magazine de La Vanguardia John Strouwens, presidente de la asociación del Gran 
Beguinaje de Gante. Fueron perseguidas, así como acusadas de herejes y prostitutas. 

Marguerite Porète, autora de El espejo de las almas simples, fue quemada en la hoguera en 
París en 1310, acusada de beguina y de escribir «versos subversivos». La persecución llevó 
a la mayoría a integrarse en órdenes religiosas convencionales. 
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Sólo en los antiguos Países Bajos se siguió dando protección a estas «mujeres pías». El 
movimiento fue creciendo y mejorando su posición económica gracias a las herencias –
muchas beguinas venían de familias acomodadas– y los ingresos procedentes de su 
actividad textil y sus huertos. 

Su expansión tocó techo en el siglo XVI. Las guerras entre calvinistas y católicos 
condenaron su crecimiento. Las beguinas se extinguieron en los Países Bajos del norte, al 
convertirse en territorio calvinista. En Bélgica y el norte de Francia, la Contrarreforma les dio 
un nuevo impulso (de esa época datan las casas de piedra que sustituyeron a las de madera 
y que llegan hasta nuestros días), pero bajo mayor control clerical. 

La mayoría de estos «inútiles centros de meditación», como los definió el emperador José II, 
cerró sus puertas tras la Revolución Francesa. Sus propiedades fueron confiscadas. Algunos 
fueron comprados por nobles y dados a la Iglesia. Otros –como el de Bruselas– fueron 
arrasados por el desarrollo de las ciudades. 

Sobrevieron algunos centros, pero en el siglo XX, con la emancipación de la mujer y la 
secularización, el movimiento perdió sentido. Con la muerte de Marcella Pattyn, sólo quedan 
como testigos de tan peculiar movimiento las piedras de sus beguinajes. 

Trece de ellos, en Bélgica y Holanda, son patrimonio de la humanidad. Quizás el más 
visitado sea el de Brujas, entre cuyos álamos inclinados y jardines con narcisos se cruzan 
hoy monjas benedictinas. El más vivo, el de Lovaina, es parte de la universidad. Otros, como 
el de Gante, alquilan sus casas, siempre a condición de preservar la paz propia de estos 
espacios. 

 

 
Oriol Domingo | 11/04/2013 
 
1. Polèmica per una decisió 
de dos cristians: el laic Arcadi 
Oliveres i, sobretot, la monja 
benedictina Teresa Forcades 
Impulsen un manifest per a la 
convocatòria d’un procés 
constituent a Catalunya. 

2. Controvèrsia eclesial. 
Sectors reaccionaris del 
nacional catolicisme espanyol, 
que beneeixen les 
intromissions partidistes de la Conferència Episcopal Espanyola, estan que trinen. O gent 
cristiana raonable que decideix anar a la cova jesuítica-franciscana de Manresa per 
reflexionar i pregar. També controvèrsia agnòstica. Uns, no catòlics, apel·len a la doctrina 
catòlica de la separació entre Església i Estat. Altres enarboren el laïcisme. Uns tercers 
recuperen l’anticlericalisme contra religiosos siguin de dretes o d’esquerres. 

3. La polèmica està servida en una Catalunya que viu un temps excepcional en els àmbits 
social i econòmic com a tot el món. Una Catalunya amb un específic repte sobiranista. Una 
Catalunya cristiana i secularitzada com les altres nacions d’Occident. En aquesta situació, 
per què no tractar una monja com a ciutadana? O és que una monja no té com a ciutadana 
els mateixos drets i deures? Per què no tractar Teresa Forcades amb respecte i sense 
caricaturitzar-la? Per què, abans d’opinar, no llegir el seu manifest i escoltar els seus 
arguments? Algú ho havia de dir. 

Monja en política… i Bergoglio 

http://blogs.lavanguardia.com/in-saecula-saeculorum/author/odomingo
http://blogs.lavanguardia.com/in-saecula-saeculorum/monja-en-politica-i-bergoglio-86240
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4. Teresa Forcades i Arcadi Oliveres, doncs, fan una proposta. És  política, no partidista. És 
comprometen públicament a no crear un nou partit polític i personalment, ell i ella, a no 
concórrer a les eleccions. 

5. Què diria Francesc, bisbe de Roma, sobre aquest afer? Quan era cardenal arquebisbe de 
Buenos Aires, Jorge Bergoglio va dir, segons consta en el llibre Sobre el cielo y la tierra: 
«Tots som animals polítics, en el sentit majúscul de la paraula política. Tots estem cridats a 
una acció política de construcció del nostre poble. La predicació dels valors humans, 
religiosos, te una connotació política. Ens agradi o no, la té». Afegeix: «El desafiament del 
que predica està a marcar aquests valors sense ficar-se en la petita coseta de la política 
partidària (…) L’Església defensa l’autonomia de les qüestions humanes. Una sana 
autonomia es una sana laïcitat, on es respecten les distintes competències». Política, sí. 
Partidisme, no.  

6. Una monja i un laic no són ni bisbes ni Papa. Política, política de valors, sí. Partidisme, i 
menys encara sectarisme, no. Legítim és pensar, amb sintonia o des de la discrepància, que 
Teresa Forcades considera que el moment excepcional que viu Catalunya li demana 
pregària, reflexió, compromís, acció. Proposa, no imposa.  Dialoga i respecta, no 
desqualifica. No vol clericalisme, ni teocràcia. Vol una Església lliure i solidària en un país i 
en un món lliures i solidaris. 

 

 
El dissabte 13 d’abril tingué lloc a Verdú, a la comarca d’Urgell, l’acte d’inauguració 
del Refugi de Pelegrins del Camí Ignasià, situat a la casa natal de Sant Pere Claver 

 
Programa 

 12.00 h Benvinguda a càrrec del President de l’Associació d’Amics de Sant Pere 
Claver a Verdú, Sr. David Tous 

 12.05 h Conferència sobre l’esclavatge al segle XVII i al segle XXI a càrrec del Dr. 
Francisco Javier Laviña (Universitat de Barcelona) 

 12.45 h Intervencions del Cònsol General de Colòmbia a Barcelona, l’Alcalde de 
Verdú i el P. Provincial dels Jesuïtes de Catalunya 

 13.10 h Benedicció dels locals del nou Refugi de Pelegrins i visita a les instal·lacions 
 
Verdú i el Camí Ignasià 
La localitat de Verdú –www.verdu.cat–, a la comarca d’Urgell, és un dels punts més 
destacats del tram català del Camí Ignasià i dels més significatius per als jesuïtes, ja que és 

el poble natal del patró dels 
Jesuïtes de Catalunya, Sant 
Pere Claver, missioner i 
defensor dels esclaus 
negres a l’Amèrica dels 
segles XVII i XVIII. 
El Camí Ignasià –

www.caminoignaciano.org- 
és una ruta de 650 
quilòmetres dividits en 27 
etapes, que segueix el 
pelegrinatge que va fer 
Ignasi de Loiola, fundador 
de la Companyia de Jesús 

Verdú inaugura el refugi que acollirà els pelegrins del Camí Ignasià 

http://www.verdu.cat/
http://www.caminoignaciano.org/
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l’any 1522, des de Loiola (Guipúscoa) fins a 
Manresa. Al llarg del camí i durant la seva estada 
a Manresa, Ignasi va viure una experiència 
espiritual que el marcà profundament i que el 
portaria, més endavant, a fundar l’orde religiós 
dels Jesuïtes.  
A partir d’ara, la localitat de Verdú disposa d’un 
Refugi per acollir els pelegrins del Camí Ignasià 
que hi vulguin fer parada. Està ubicat a la Casa 
Natal de Sant Pere Claver, al costat del Santuari, 
que s’ha adaptat i condicionat per tal de poder 
acollir fins a una trentena de persones. 
 
En el marc de l’Any de Sant Pere Claver 
Pere Claver va néixer a finals de juny de 1580 i 
estudià lletres i arts a Barcelona. El 1602 entrà a 
la Companyia de Jesús. Després d’estudiar a 
Girona, Mallorca i Barcelona, va marxar cap a 
Nova Granada com a missioner. A Colòmbia va 
rebre l’ordenació com a prevere i allà va dedicar la 
seva vida a la defensa dels esclaus negres. Va 
morir a Cartagena d’Índies (Colòmbia) el 1654 i va 
ser canonitzat pel papa Lleó XII l’any 1888. El 
mateix Papa el va declarar patró de les missions 
entre els negres. També és patró de Colòmbia. A 
Verdú es conserva la partida de baptisme, la pica on fou batejat i part de la casa on va 
néixer, convertida avui en Santuari. 
Amb motiu de la celebració del 125 aniversari de la canonització del Sant, s’ha declarat a la 
diòcesi de Solsona l’any de Sant Pere Claver, que es va obrir el passat 13 de gener i es 
clourà el 15 de gener de 2014. La inauguració del refugi de Verdú s’emmarca dins dels actes 
de celebració d’aquest Any dedicat al Sant, que promouen el Bisbat de Solsona juntament 
amb la Companyia de Jesús i l’Ajuntament de Verdú, per tal de donar a conèixer la seva 
figura, el seu compromís en favor dels més desfavorits i la seva actualitat avui. 
 

 

El Centre Ecumènic de Catalunya us invita a la jornada de reflexió que tindrà lloc el 4 de 
maig, amb motiu de la celebració del 60è aniversari de la seva fundació. Els agradarà molt 
que pugueu prendre part d'aquesta important celebració ecumènica. 

L’any 2014 s’acomplirà el seixantè aniversari dels inicis del moviment ecumènic a Barcelona 
i el trentè de l’associació interconfessional, amb estatuts propis, del Centre Ecumènic de 
Catalunya, la plataforma que, amb rara continuïtat, ha promogut i acompanyat al nostre país 
l’inajornable procés de reconciliació entre els cristians. 

En ocasió de la setmana de pregària universal per la unitat dels cristians, del mes de gener, 
del retrobament ecumènic que, per avaluar-ne els resultats, segueix després, i de la trobada 
intercomarcal que any rere any els ha referendat amb visió global, la junta directiva del 
Centre Ecumènic de Catalunya ha pres nota del gruix que va prenent aquest procés. Però, 
conjuntament, sabem on anem i, sobretot, on volem anar i com? Podem esperar més al 
respecte sense resposta clara de part de les nostres Esglésies?  

Centre Ecumènic de Catalunya: jornada de reflexió 

http://www.jesuites.net/sant-pere-claver
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A propòsit de tot això i més, us invitem a 
participar a la jornada oberta de pregària i 
reflexió que a la junta directiva del Centre 
Ecumènic de Catalunya li ha semblat bé de 
programar a Castell d’Aro, dissabte, dia 4 
de maig vinent.  

Amb el goig d’invitar-vos-hi i més encara 
de comptar amb el vostre interès i amistat, 
us saluda agraït per la vostra atenció. 

Joan Botam i Casals, Centre Ecumènic de 
Catalunya 

 

ALS SEIXANTA ANYS DEL MOVIMENT ECUMÈNIC A CATALUNYA 
(1954-2014) 

 
LA RESPOSTA ECUMÈNICA DE LES ESGLÉSIES: POT ESPERAR? 

 
 
1. El repte ecumènic. 2. On érem i on som? 3. La resposta institucional de les Esglésies. 4. 
La resposta de les associacions interconfessionals i confessionals. 5. Signes per esperar. 6. 
Vers on anem? 7. Propostes i compromisos.  
 

JORNADA OBERTA DE PREGÀRIA I REFLEXIÓ 
 

Mas Dausà – 17248 CASTELL D’ARO (Baix Empordà)  
Tel. 972816712 - cmloreto@focolars.org) 

 
Dissabte 4 de maig de 2013 

11.00, acolliment; 11.15, pregària del matí; 11.45, presentació a càrrec de Joan Botam i 
Jaume Castro; 12.30, treball de grups; 13.30, posada en comú; 14.30, dinar; 15.45, torn de 
paraules i propostes; 17.45, pregària de la tarda; 18, comiat. 
 

Informació i inscripcions: Joan Botam: tel. 932060279 – jbcasals26@gmail.com Carmen 
Salas: tel. 933148547 – msalas14@xtec.cat 

 

 

 El DIM (Diàleg Interreligiós Monàstic), CONSCIENT 
que el diàleg interreligiós demana un bon coneixement 
d'allò que constitueix l'ànima de les Tradicions Religioses 
amb les quals es desitja dialogar i compartir l'experiència 
espiritual, organitza el VIII Curs Intensiu de Formació 
Interreligiosa sobre el tema Mística de les Religions, amb 
l'objectiu de facilitar l'apropament i el diàleg amb les 

altres tradicions religioses des d'un coneixement més profund. 

 

VIII Curs Intensiu de Formació Interreligiosa 

mailto:cmloreto@focolars.org
mailto:jbcasals26@gmail.com
mailto:msalas14@xtec.cat
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Benvolgudes i benvolguts Germanes i Germans: Pau i Bé. Us comunico que la nostra 
Província Franciscana de Catalunya de Sant Salvador d'Horta celebrarà el Capítol 
Provincial que totes les Províncies de CONFRES ja han celebrat, tot preparant la 
Revitalizatció, Refundació i Reestructuració de 6 Províncies i una Custòdia de la Península 
Ibérica.  
Es celebrarà del 29 d'abril al 3 de maig del 2013, al nostre convent de Sant Antoni de 
Barcelona. En aquest Capítol només i haurà eleccions de Definidors, que poden continuar 
tots, però està establert així. 
L'Essencial és fer una Revisió de la nostra vida i estructures. 
 
També us comunico que el dia 22 de maig el Vicari General de l'Orde ha convocat tot el 
Definitori General i els Presidents i Vicepresidents de les Conferències OFM, del món perquè 
participin a la Cúria OFM de Roma a l'elecció d'un Nou Ministre General, en substitució 
de Fra José Rodríguez Caraballo, que ha esta designat, com sabeu, Secretari de la 
Congregació pels Instituts de Vida Consagrada i Societats de Vida Apostólica, i serà 
consegrat bisbe el dissabte, dia 18 de maig, a Santiago de Compostel·la. 
 
Preguem per tots i ben units els uns amb els altres.  
Una fraterna abraçada. Fra Josep Gendrau i Valls, ofm 

Espiritualitat dels salms 

Franciscans: l'elecció d'un Nou Ministre General 
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Per un ordre mundial més just (V) 
Us recordem que els pròxims divendres i 
dissabte, Justícia i Pau i Cristianisme i Justícia 
organitzen la cinquena edició de la jornada «Per 
un ordre mundial més just», que enguany se 
centra en les finances. Els fets esdevinguts en la 
darrera dècada han demostrat que hi ha un ús 
ofensiu i un ús prudent del diner, però no pas un 
ús innocu. Una bona part dels mals que afecten la 
nostra societat (hipoteques, desnonaments, 
primes de risc, corrupció…) són fruit de 
pràctiques financeres directament immorals. 
Aquest acte vol donar resposta a aquest tema 
analitzant el que diuen els documents de 
l’Església amb relació a conceptes com 
l’especulació, la usura, els interessos, etc.   

La jornada tindrà lloc els dies 19 i 20 d'abril de 2013 a Cristianisme i Justícia (c/ Roger de 
Llúria, 13. Barcelona). Adjuntem programa.  
Inscripcions: al web www.cristianismeijusticia.net o trucant al telèfon 93 317 23 38. 
Preu de la jornada: 10 euros 
Justícia i Pau - T. 933176177 - premsa@justiciaipau.org 

 

 

 
 Barcelona, 11 d’abril de 2013. En aquest 
mes tan important per a les llibreries, 
durant el qual es celebra el dia de Sant 
Jordi, quan els establiments s’omplen de 
novetats editorials, d’autors satisfets 
signant els seus llibres, tot plegat símptoma 
que el bon temps arriba, la Llibreria Claret 
també vol participar d’aquest bon moment 
posant en marxa el Club Llibreria Claret.  
L’objectiu d’aquesta iniciativa és premiar la 
fidelitat dels clients més propers, oferint-los 
una sèrie d’avantatges tant econòmics com 
informatius. 

 
Quins avantatges tindré si em dono d’alta al Club de la Llibreria Claret? 
Els membres que formin part del Club obtindran un 5% de descompte directe en totes les 
seves compres, gaudiran de les promocions i ofertes especials que tindran lloc durant l’any, 
comptaran amb informació immediata sobre les darreres novetats editorials i disposaran de 
la newsletter setmanal amb l’agenda d’activitats de la Sala Pere Casaldàliga. 
 
Com ho faig per donar-m’hi d’alta? 
Tots els clients que ho desitgin podran demanar una targeta de forma totalment gratuïta a la 
Llibreria, o bé sol·licitar-la a través de la pàgina web llibreria.claret.cat. Per fer-ho efectiu, 
només caldrà que els interessats omplin el formulari d’inscripció que trobaran a la caixa de 

Unes finances orientades al bé comú 

Inauguració del Club Llibreria Claret 

file:///C:/Users/Secretaria%20general/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5YKWVGUU/llibreria.claret.cat
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l’establiment, o al web, i el retornin complert. D’aquesta manera seran acreditats com a 
membres del Club. 
 
Una institució, parròquia o empresa pot comptar amb la targeta? 
La Llibreria té clients que formen part d’una institució, en aquest cas, se’ls donarà d’alta com 
a tals i no com a persona particular.  

 

 

La Fundació Joan Maragall convoca el XXIV Premi Joan Maragall per a una obra d’assaig 
o d’investigació sobre CRISTIANISME I CULTURA, entenent tots dos termes i la seva 
relació en el sentit més ampli (que inclou, naturalment, aspectes religiosos o 
interreligiosos, però també aspectes humanístics, ètics i polítics). 

 
 

 
El dissabte 4 de maig, de 10.15 a 18 h, el P. Antoni Pou dirigeix un recés, adreçat a 
nois i noies de 20 a 35 anys, per aprofundir en la vida espiritual 
 

Amb el títol La saviesa del cor: un camí d’unificació personal, els participants són 
convidats a integrar i elaborar les seves vivències personals amb l’ajuda dels símbols 

i les imatges bíbliques 
 
Montserrat, abril de 2013. El dissabte 4 de maig, 
de 10.15 a 18 h, el Monestir de Montserrat 
convida nois i noies de 20 a 35 anys a viure un 
dia de recés per aprofundir en la vida espiritual. 
El P. Antoni Pou, monjo de Montserrat, dirigirà 
aquesta jornada, que té com a objectiu elaborar i 
integrar les vivències personals quotidianes, 
gestionar els sentiments, les frustracions i les 
il·lusions del propi cor.  
 
El recés porta per títol La saviesa del cor: un camí d’unificació personal i començarà a 
les 10.15 h amb una conferència del propi P. Antoni Pou. Després, els participants podran 
optar per assistir a la missa conventual o allargar l’estona de reflexió personal que hi haurà 
posteriorment; el matí s’acabarà amb una petita pregària en grup. A la tarda, per als qui 
vulguin, hi haurà la possibilitat de compartir en grup les reflexions que haurà suscitat la 
conferència del matí i, finalment, el P. Antoni Pou dirigirà una pregària a la capella de 
l’hostatgeria monàstica, en la qual s’ensenyaran algunes tècniques per pregar amb l’ajuda 
de la música, la relaxació i la concentració. 
 
Aquest recés tindrà lloc a l’hostatgeria del monestir de Montserrat i s’emmarca dins de les 
activitats pastorals que es realitzaran periòdicament en aquest espai. El preu és de 10 €, que 
inclou el dinar al menjador de l’hostatgeria. 
 
Els interessants a participar-hi poden trucar al 93 877 77 65 i demanar pel P. Antoni Pou o 
bé enviar un correu-e a tonipou@yahoo.com. 

 

XXIV Premi Joan Maragall 

Recés per a joves a Montserrat 

mailto:tonipou@yahoo.com
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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 

 
 
 
 

 
Sabino Ayestarán ● Frontera Hegian, 81 

Este libro está escrito desde la fe en un Dios cuya esencia es «LIBERTAD CREATIVA» 
(Todisco, 2010). Creó al hombre y a la mujer para ser libres y creativos. Pero el mundo no es 
libre y las personas no somos creativas. Hoy, como ayer y como mañana, los hombres y las 
mujeres sufrimos y morimos en la lucha por la libertad y la búsqueda de soluciones creativas 
a los problemas de nuestra convivencia. La libertad creativa es el proyecto de Dios para esta 

La Vida Religiosa en la Frontera entre ser GUETO o FARO para la 

comunidad cristiana 

mailto:urc.info@gmail.com
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humanidad que sueña con la libertad y necesita desarrollar la creatividad para resolver los 
problemas de la convivencia. 
 

Europa sueña con la «innovación social», con la transformación creativa de las relaciones 
entre personas, entre grupos y entre estados. Europa ha comprendido que la innovación 
tecnológica y económica se convierte en instrumento de explotación de los débiles, si, al 
mismo tiempo, no se desarrollan unas relaciones humanas basadas en la cooperación, la 
igualdad y la utilización de las diferencias para promover la creación de verdades y de 
valores compartidos. Es imprescindible promover la participación de las personas en la 
creación de estructuras políticas y económicas orientadas al bien común y al desarrollo 
integral de las personas. 
 

Ante ese movimiento de innovación social, la vida religiosa tiene dos opciones: convertirse 
en gueto, refugiándose en una esperanza de salvación en el «otro mundo», o convertirse en 
faro que ilumina y anima, desde el testimonio de la Fe en la salvación de Jesús, la lucha de 
los hombres y mujeres que mueren por la libertad. La vida religiosa tiene que dar el 
testimonio de que un mundo diferente es posible porque el Espíritu de Jesús está con 
nosotros. 
 

Sabino Ayestarán es un psicólogo social que cree en la capacidad del ser humano para 
crecer y que trabaja tanto en comunidades religiosas como en empresas, universidades y 
hospitales, aplicando las técnicas de la negociación creativa de los conflictos y las técnicas 
para la construcción de ideas, valores y proyectos compartidos. El trabajo en equipo es el 
instrumento fundamental para aprender a establecer relaciones de cooperación y de 
participación responsable en las instituciones. Finalmente, hay que subrayar que el libro ha 
sido escrito por alguien que tiene una conciencia clara de la misión que cumple dentro del 
Plan de Dios sobre la humanidad. 

 
 
 
 

El Papa con Carballo en la audiencia 
privada el 8 de abril 
 
EDITORIAL VIDA NUEVA | Uno de los 
primeros nombramientos realizados por 
el papa Francisco ha sido el del 
español José Rodríguez Carballo, hasta 
ahora ministro general de la Orden de 
los Frailes Menores Franciscanos 
(OFM), como nuevo secretario de la 
Congregación para los Institutos de Vida 
Consagrada y las Sociedades de Vida 
Apostólica, en sustitución del 
redentorista Tobin, designado 

recientemente arzobispo de Indianápolis. El nombramiento del nuevo secretario de este 
importante dicasterio romano ha tenido un eco positivo en la Vida Religiosa española, en 
donde cuenta con buenos apoyos. 
Se trata de una elección que apoya la línea ya trazada por el cardenal prefecto, el 
brasileño João Braz de Aviz. El hecho de que el designado haya sido un franciscano es una 
apuesta del Papa por hacer de este dicasterio un lugar destacado para alentar a la Vida 
Religiosa en la Iglesia. 

La apuesta del papa Francisco por la Vida Consagrada 
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Tres claves asoman en el nombramiento. Es un paso que serena las aguas 
turbulentas en las relaciones de los religiosos con los obispos en algunas partes del mundo; 
por otro lado, no deja de ser un reconocimiento a la labor de la Vida Consagrada en 
todos los rincones en donde sirve, especialmente en las zonas de pobreza y marginación, 
como ya en su día hizo Benedicto XVI en los discursos que pronunció durante la visita ad 
limina de los obispos brasileños, en donde agradeció y elogió la labor de los religiosos. Y, 
por último, es un apoyo especial a España, en donde la Vida Consagrada ha venido 
sufriendo injustos juicios. 
En los ultimos años, especialmente tras la intervención de Roma en las controversias 
suscitadas en los Estados Unidos, se venía echando en falta la restauración de puentes de 
diálogo entre las distintas congregaciones religiosas y los obispos locales. 
 

   La tarea de la renovación se hace 
   contando con todos, no solo con unos pocos; 
   con suavidad, no con desprecio; con valentía, 
   pero no con actitudes envalentonadas. 
 

Un mayor diálogo y colaboración desde el carisma de cada una de ellas, sin la imposición 
arbitraria, sino desde la sana colaboración en aquellos lugares en los que los religiosos 
trabajan en la enseñanza, la sanidad, la promoción de la justicia y otros muchos campos de 
evangelización, como son las misiones y el desarrollo de los países del Tercer Mundo. 
A su vez, se pide a los religiosos una mayor implicación eclesial, profundizando en la 
esencia de la Vida Religiosa, y resaltando su carácter más allá de la mera promoción social 
en su tarea. Urge también –y para ello el dicasterio romano ayudará– que la Vida Religiosa 
entre en la dinámica de su revovación interior, como tantas otras instituciones eclesiales. 
El Papa reconoce con este nombramiento la labor de muchos religiosos. Él mismo, como 
jesuita, conoce de cerca el sentido y la vivencia de la misma Vida Religiosa, la necesidad de 
renovación interior, la urgencia de la eclesialidad sin perder su misión profética. 
Por otra parte, que el nombramiento haya recaído en un español supone un guiño a nuestro 
país. Aquí, los religiosos y religiosas se han sentido en los últimos años dolidos por muchas 
actuaciones, declaraciones e intervenciones que los han llenado de tristeza, aún 
reconociendo las carencias de la Vida Religiosa hoy día. La tarea de la renovación se hace 
contando con todos, no solo con unos pocos; con suavidad, no con desprecio; con valentía, 
pero no con actitudes envalentonadas. 
 

En el nº 2.843 de Vida Nueva. Del 13 al 19 de abril de 2013. 
 

 
 
 

L’any 2012, unes 2.500 famílies van ser desnonades a les 
comarques de Lleida. Davant aquest realitat, el bisbat de Lleida 
ha posat en marxa un projecte solidari per donar aixopluc a les  
famílies. L’objectiu és reconvertir una part de l’antic Seminari 
Diocesà en un bloc d’habitatges socials. “Signes dels temps” 
entrevista Montserrat Canals, secretària de la comissió executiva 
del projecte i Eduard Baches, portaveu de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca de Lleida. 
 

Altres temes: 
- Reportatge sobre la Casa d’Espiritualitat Claret de Vic. 
- Presentació de la 26a Trobada de Campaners a la població d’Os de Balaguer. 
- Notícia sobre l’acte de lliurament de la Medalla d’Or de la Generalitat al cardenal Lluís 
Martínez Sistach. 
- Recull de novetats editorials amb motiu de la Diada de Sant Jordi. 

TV3 Signes dels Temps. «Habitatges socials a Lleida» 
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Data: diumenge 21 d’abril de 2013 
Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 10.10 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
 
 
 
 

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 --- 

17 
Títol Llibres sobre vida religiosa. 

Llibres del Papa o sobre el Papa Francesc. 

Data --- 

Font Llibreria Claret on line 

Publicat 18 d’abril de 2013 
 

LLIBRES SOBRE VIDA RELIGIOSA 
LLIBRES DEL PAPA O SOBRE EL PAPA 

 

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

 2013   ABRIL 
19 Dv. CEVRE: visita a la sinagoga (noviciat intercongregacional) 

20 ds. URC-CEVRE: Jornada de formació permanent amb el P. César Valero Bajo 

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 

 

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 

Servei de documentació: 
Llibres sobre la Vida Religiosa, del Papa o sobre el Papa 

 
 
 

 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.facebook.com/signesdelstemps
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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mailto:urc.info@gmail.com%20/%20Informatiu:%20horeb.urc@
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